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EEN PAAR WOORDEN HET EERSTE DEEL ACHTERNA.

Reeds in den prospectus is de opmerkinggemaakt,

dat de tekst van het Engelsche werk: The living

races of mankind niet goed genoeg is, om vertaald

te worden tot een Hollandsen boek. Dat er zóó

weinig bruikbaars in zou zijn, had ik echter niet

verwacht; en, eerlijk gezegd, het is mij zeer tegen-

gevallen, dat het noodig bleek den Hollandschen

tekst te schrijven heelemaal buiten den Engelschen

om. Beweren dat, alles bij elkander, wel één

kolom in dit deel uit de Engelsche editie werd

vertaald is nog te veel zeggen. Wat mijn vriend

Dr. Van Bemmelen schreef over het onbeduidende

en oppervlakkige van The living animals of the

world (Ned. Speet., 13 Dec. 1902) is volkomen

van toepassing op deze Races of mankind. Het

boek wemelt van oude verhaaltjes, van berichtjes

laag bij den weg, aaneengeregen — en zelfs dit

niet altijd — tot een zoogenaamd populair artikel,

dat alleen aan de minst-eischenden kan voldoen.

Ziehier alles wat de schrijvers, drie staan er

op den titel, met hun drieën van Java weten te

vertellen (p. 83): „The island of Java is most

densely populated in its eastern part. In the year

1780 the population was about 2,000,000, in Janu-

ary 1890 it was estimated at nearly 23,000,000.

and in 1892 was probably as much as 24,000,000

;

of these over 42,000 were Europeans, about 13,000

„Arabs", and 233,717 Chinese. Batavia, the capital

of Western Java, is the great emporium of the

vast archipelago, and traders' vessels come hither

from almost every island. In this province weaving

is a great industry. The Dutch have laid down
many railways, and their law compels every

peasant to work a certain number of days upon
the roads, with excellent results. The customs of

the Malays of Java call for no special description.

It may be mentioned, however, that, whereas

among the Malays generally only the men dance,

in Java both sexes take an active part in this

pastime. Another favourite amusement is fighting

with wild beasts, and even the tiger and the

rhinoceros are brought into the arena".

Uit. Elk woord over dit citaat zou den indruk

daarvan verzwakken. Toegelicht wordt deze be-

schrijving van het Javaansche volk o.a. door twee

afbeeldingen (p. 79) van „A Java man" en „AJava
woman". Het zijn twee Menangkabauers van Mid-

den-Sumatra, man en vrouw, en als zoodanig werden
zij in deze Hollandsche uitgaaf op bladzijde 130

terecht gebracht. Zouden deze drie Engelsche heeren,

die het doen van den Javaan zoo heelemaal niets

vinden, nooit gehoord hebben van hun landsman

Thomas Stamford Raffles en diens History ofJava ?

Erkend dient te worden dat de Engelsche tekst

over het Indische vasteland zoo niet even kort, dan
toch even dun is.

Van mijn oorspronkelijk voornemen om de bron-

nen te vermelden, waarvan bij het schrijven van den
Hollandschen tekst gebruik gemaakt werd, heb ik

moeten afzien ; de lezer zou schrikken van die lange

lijst en telkens in den tekst daarnaar te verwijzen

strookte niet met den aard van het boek. Ik heb
getracht het beste en het nieuwste te verwerken
dat beschikbaar was. Wat zou ze baten de mede-



deeling, dat voor Australië is geraadpleegd The native

tribes of Central Australia van Spencer en Gillen;

voor China de tweede druk van Wells Williams The
middle kingdom ; voor Birma Burma van Max en

Bertha Ferrars; dat een van de 34 deelen van het

Zeitschrift fiir Ethnologie telkens op mijn tafel lag

en het Internationaies Archiv fiir Ethnographie dik-

wijls? De lezers van deze Volken der aarde hebben
die boeken toch niet bij de hand.

Herhaaldelijk is mij gevraagd waarom het werk
niet ook kaarten bevat. Dat zou, dunkt mij, vrijwel

overbodig zijn, daar iedere lezer toch een atlas in

huis heeft, of behoorde te hebben. Op de groote

school-atlassen kan men, zoo niet alles vinden, dan
toch veel volgen Voor bijzonderheden zou eene

uitvoerigheid als van den grooten Stieler noodig zijn

en welke inteekenaar zou bereid gevonden worden
de kosten van zulke kaarten te helpen dragen ? Voor
enkele dingen is zelfs die Stieler niet voldoende.

Nog altijd is de Australiër niet thuisgebracht van
bladzijde 85, die aan de Tweed-rivier heet te wonen.
Het hoogste aardrijkskundig gezag in den lande

kon deze rivier niet vinden in de uitvoerigste werken
over Australië.

Zoodoende kom ik op de dankbaar aanvaarde
hulp die mij van vele kanten gewerd; óók een te

lange lijst om hier op te nemen ; hulp in den vorm
van inlichtingen, die dikwijls noodig waren als de
gebonden en ingenaaide vrienden in de boekenkast

geen woord loslieten; ook in den vorm van foto's

bestemd om, geclicheerd, de Engelsche afbeeldingen

aan te vullen. Het gevolg van deze hulpvaardigheid

is, dat er, bepaaldelijk in het hoofdstuk over onze

Oost een aantal afbeeldingen voorkomen die nergens

gepubliceerd werden, afkomstig van foto's die niet

in den handel zijn.

Door de dagbladpers is dit eerste deel zeer

vriendelijk ontvangen. Ik ben te lang bij het vak
geweest om niet te weten, hoe lastig zulk een af-

levering kan komen te liggen op een redactie-tafel,

hoe vervelend het kan zijn om na de inspanning

van een maximum-arbeid in een minimum-tijd, nog
stukjes te moeten schrijven over nieuwe uitgaven

van den meest heterogenen aard Te meer waardeer
ik deze welwillende beoordeeling. Wel vroeg deze en

gene of niet dit of dat óók had kunnen vermeld wor.

den. Stellig, als ik dit verlangen maar vooruit gekend
had Dan was er iets anders uitgebleven. Het kiezen —
dat is ook hier de moeilijkheid. En nooit het onder-

werp uitputten. L'art d'ennuyer c'est de tout dire.

Niets genoegelijker voor een lezer dan de gedachte

dat de schrijver iets niet weet en dus maar overslaat.

En het boek is immers voor het genoegen van den
lezer r

Sommigen zijn onvoldaan dat 't zoo langzaam
vordert Dit is een nóg aangenamer bericht dan
't meest „vleiende" courantenbericht. Het getuigt

van ongeduldig wachten op het vervolg, van een

pijnlijk voelen de leegte tusschen de uitgelezen en

de nog niet verschenen aflevering. Het is niet ge-

heel mijn schuld; ik kan aan dezen, voor mijne

krachten lang niet gemakkelijken arbeid maar een

deel van mijn tijd geven ; en dan is er een technisch

bezwaar: de afgedrukte vellen moeten, ter wille van

de afbeeldingen, ontzettend lang drogen. Intusschen

deel I is nu gereed en deel II zal ook wel gereed

komen. Voor eene staking mijnerzijds behoeft geen

vrees te bestaan: de arbeid is veel te leerzaam.

JOH. F. SNELLEMAN.

Botterdam, 14 Mei 1903.
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OCEANIE.

HOOFDSTUK I.

MELANESI Ë.

DE FIDJI-EILANDEN

Fidji is de meest gebruikelijke naam voor

de oostelijkste groep van de eilanden-wereld

die Melanesië heet en waarvan Nieuw Guinea

het westelijkst deel is. Melanesië is inderdaad

een naam die niet veel zegt; »de eilanden der

zwartjes" is in een streek als deze, waar men
niets dan eilanden vindt, bewoond door men-

schen die men, één oog dichtknijpend, allen

zwartjes kan noemen, geen juiste omschrijving

van een gedeelte dier eilanden-wereld. Maar,

't woord moge weinig uitdrukken, het begrip

dat er door wordt aangegeven is niet vaag.

Van Fidji spreekt men in het oostelijk dialect,

van Viti in het westelijk, en overeenkomstig

daarmede noemen de Fidjiërs zich of Kai

Fidji of Kai Viti. Het gemakkelijkst komt

men er van Auckland uit op Nieuw Zeeland,

maar dan is het toch nog vijf dagen stoomen

met een kapitein die goed thuis is in dezen

melkweg van den grooten oceaan. De Fidji

bestaan uit twee-driehonderd eilanden waar-

onder een aantal onbewoonde; Viti Levu,

ongeveer zoo groot als Corsica, is 't voor-

naamste en Vanua Levu het tweede ; Suva

is de hoofdstad van Viti Levu, dat groot-Viti

beteekent, en de tweede stad, Levuka, ligt op

Ovaloe. Steden zijn het inderdaad, met veel

groen, houten woningen van één verdieping,

kantoren en pakhuizen ; Suva heeft zelfs een

houten trottoir voor de regenmaanden, van

October tot Mei, een aanlegsteiger en drie

hotels. Vijf-en-twintig jaar geleden liep men
kans er opgegeten te worden, althans toen

was het menschen-eten onderling nog zeer in

zwang; en zelfs later nog, stilletjes, werd er

menschenvleesch gegeten. Hoe erg het er
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Fidjiërs bezig met v uurmaken.

vroeger, in den vóór-christelijken tijd der Fidjiërs,

mede gesteld was, vindt men medegedeeld in

verhalen die van boek tot boek verhuizen in

schier onveranderden vorm. Of zij waar zijn,

dan wel gedeeltelijk waar en sterk gekleurd

door menschen die er belang bij hadden den

vroegeren toestand zoo donker mogelijk te

houden, als achtergrond waartegen hunne faits

et gestes zoo licht mogelijk moesten uitkomen,

blijve hier in 't midden. Het menschen-eten

is een in onze oogen zonderlinge gewoonte, die

slecht in onze maatschappij zou passen, maar

niet dat is de maatstaf die men moet gebruiken

bij het beoordeelen van gindsche toestanden.

In 1859 reeds heeft Thakombau, de laatste

koning der Fidji, de souvereiniteit over de

eilanden aangeboden aan de koningin van

Engeland ; maar het geschenk is niet aanvaard

en eerst in 1874 heeft de overdracht die de

Fidji tot een crown colony maakte, welke

rechtstreeks door het Colonial Office wordt

beheerd, plaats gehad. Het is hoogst belangrijk

na te gaan hoe het verder met deze

menschen zal afloopen, die, tot voor

korten tijd geheel hun eigen meester,

haastiglijk door een alles nivellee-

rende beschaving zijn aangegrepen;

hoe lang het b.v. nog duren zal

aleer hun eigenaardige haardracht

geheel verdwenen zal zijn, de naar

alle kanten steil uitstaande, met kalk

ingesmeerde haarplukken, die den

indruk maken alsof de Fidjiër een

spons op het hoofd draagt ; deze pruik

is een doelmatige beschutting tegen

knotsslagen, maar naarmate derge-

lijke manier van overreding in on-

bruik geraakt, zullen de omvangrijke

pruiken der Fidjiërs ook wel ver-

dwijnen ; en wezenlijk knippen velen

al het haar kort, scheeren reeds

enkelen zich het hoofd kaal, mannen
en vrouwen, en zien er dan onbe-

hagelijk uit; het eenige voordeel is,

dat men op deze exemplaren beter

den schedelvorm kan bestudeeren

en den polynesischen invloed op-

merken die dit Papoea-volkje heeft

ondergaan ; daartoe woont het dan ook

Fidji meisje.
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Fidjiërs van de Rewa-rivier.

op de grens van deze beide eiland-werelden,

volgens sommigen er over zelfs. Hun schedel-

inhoud is grooter dan die van de bewoners

der naburige Nieuw Hebriden en van den

Nieuw Brittanje-archipel en dit feit strookt met

het beweren van reizigers die de Fidjiërs

een volk noemen met goed ontwikkeld ver-

stand, dat boven de andere Melanesiërs uit-

steekt. Het is ongetwijfeld een flink menschen-

ras welks gespierde lichaamsvormen goed

uitkomen wanneer zij er toe te bewegen zijn

een hunner ouderwetsche oorlogsdansen uit

te voeren ; zoowel onder de mannen als onder

de vrouwen zijn knappe gezichten en fraaie

figuren ; de huidkleur schijnt een mengsel van

grijs, geel en rood en wijkt af van alles wat

er in den archipel omheen woont. Oorspron-

kelijk was de kleeding zoo eenvoudig mogelijk,

een lendendoek van geklopten boombast of van

katoen, voor de mannen, een schortje van op een

gordel geregen smalle bladeren voor de vrouwen

;

maar dat is anders geworden, vooral in de steden

;

de vrouwen en meisjes komen nu in de kerk

met een boezemschortje voor, en dragen dit

daarbuiten als manteltje; en de rok van blad-

reepen wordt vaak door een langer gewaad

van katoen vervangen, dat echter bij het

visschen weder wordt verwisseld met het ouder-

wetsch rokje. Langzamerhand zullen de man-

nen hunne halskettingen van potvisch-tanden

afleggen, die hun het uiterlijk van ,,wilden"

geven, hoe goedaardig zij er overigens ook uit-

zien ; arm- en vingerringen en enkelbanden zullen

verdwijnen ; in plaats van vuur te maken door

stukken hout op elkander te wrijven, zullen

zij een doosje zweedsche lucifers uit de wrong

van hun lendendoek, later uit den zak van

hun katoenen jasje te voorschijn brengen — al

het fraais dat de import-huizen in verschillende

„branches" hun bieden, zal hen tot andere

menschen maken. Als het zoover is kunnen

zij niet beter doen dan uitsterven, waarmede
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zij dan ook al bezig zijn; in 1859 werd de

sterkte der bevolking geschat op 200.000 per-

sonen, in 1874 op 140.000, thans op 120.000.

Volgens de wet die bepaalt dat het zwarte

ras ondergaat waar het blanke zich nestelt,

zich vermenigvuldigt en handel drijft in be-

schaving, verdwijnen ook de Fidjiërs.

Van plantaardig voedsel leven zij voorname-

lijk en leefden zij reeds toen het menschen-

eten nog in zwang was ; de grond levert in

overvloed op wat zij noodig hebben, maar er

groeit niets belangrijks, geen artikel van uit-

vinden, dat 't goed is oude, zieke en ge-

brekkige menschen van kant te maken; dat

't goed is het overlijden, vooral van voorname

ingezetenen te doen volgen, soms te doen

voorafgaan door doodenoffers, die den over-

ledene in het hiernamaals doen aankomen
vergezeld van een behoorlijken stoet van

dienaren, getuigen van zijn maatschappelijken

welstand op aarde; maar ook dat 't goed is

het menschenoffer af te koopen door — pars

pro toto — een deel voor het geheel te

geven en zich een vingertop af te hakken,

- %\

voer; varkens en kippen worden alleen bij

feestelijke gelegenheden geslacht, maar visch

wordt dikwijls opgedischt. Voor geestelijk

voedsel zorgen de protestantsche Engelsche

en de katholieke Fransche zending; de wrijving

tusschen beide zendingen werkt terug op de

inlandsche bevolking, die allicht geneigd is bij

het oude geloof te blijven, wanneer het nieuwe

zulke elkander heftig vijandige belijders en

verkondigers voert. Waar de invloed der

Europeanen zich nog niet doet gelden, kan

men er zeker van zijn nog het geloof te

een gebruik dat soms, ten onrechte, als een

teeken van rouw beschouwd en ook in enkele

streken van den Oost-Indischen Archipel in

zwang is.

De huizen der Fidjiërs zijn lange, vier-

hoekige hutten uit riet, bladeren en stroo ge-

maakt, met een van buiten onzichtbaar geraamte

van houten palen. In de binnenruimte liggen

de fraaie matten, bij welker vervaardiging de

Fidjivrouwen even groote handigheid toonen

als bij het maken van waaiers en mandwerk

;

voorts is een tak van nijverheid het vormen
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en bakken van potten, die, nog warm zijnde

met een hars bestreken worden welke aan het

vaatwerk den schijn geeft verglaasd te zijn.

Van potvisch-tanden rijgen zij zich halsket-

tingen en van dezelfde materie samen met

paarlmoer maken zij zich borstplaten
;
schelpen

worden niet hier tot sieraden verwerkt ; maar,

van het westen komend, vindt men hier voor

't eerst het tatoeëren in zwang met daartoe

bestemd, naaldvormig gereedschap, ter vervan-

heid, het bedrukken van den tot kleeding ge-

bruikten, zacht-geklopten boombast, de tapa,

waarop met houten matrijzen en rollen die

van verfstof zijn voorzien, lijnen en figuren

worden overgebracht. Daar de figuren van

eenzelfde teékening slechts door de leden van

ééne familie worden gedragen, kan men hierin

den aanvang eener schrijftaal zien.

Dat de taal der Fidjiërs nog welluidender

klinkt dan het Maori der Nieuw Zeelanders

Vrouwen van Mota-eiland, Nieuw Hebriden.

ging van de gewoonte om zich met steen-

scherven en schelpsplinters tot lidteekens ver-

groeiende en dan tot sieraad strekkende huid-

wonden te snijden. Hunne vaartuigen bestaan

uit twee prauwen, door een houten dek saam

verbonden dat tot buiten boord uitsteekt en van

luiken voorzien is, die toegang geven tot het

ruim ; een driehoekig zeil vangt den wind en

een roerspaan richt het schip. Voorts is een

hoogst belangrijke, ook van de Tonga- en

Samoa-eilanden bekende uiting der kunstnijver-

heeft weinig waarde voor hen — en zij zijn

velen — die het Maori nooit gehoord hebben

;

zij articuleeren zeer duidelijk, zoodat een een-

maal gehoord woord later dadelijk te herken-

nen is. Hun gezang beweegt zich over niet

meer dan een paar tonen in hetzelfde rhyth-

mus veelmalen herhaald, ter begeleiding van

den dans, een voor- en achteruit schrijden van

jongens en meisjes alleen met den lendendoek

gekleed, die de armen opheffen en laten vallen

en wier bronskleurige lichamen met olie inge-
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Vrouw en man van de Nieuw Hebriden.

wreven en met bloemen en bladeren getooid

zijn ; een muzikant die met twee stokjes op

een bamboe slaat, geeft de maat aan. Bij

zulke feestelijke gelegenheden gaat 't zeer

netjes toe ; de Fidjiër stelt het decorum hoog
en nergens misschien wordt aan de etiquette

zóó streng de hand gehouden. Vrouwen, man-

nen en jongens slapen allen in afzonderlijke

woningen, met het neksteunsel tot hoofdkussen,

dat over een groot deel der wereld in ver-

scheidenheid van vorm is verspreid en hier

bestaat uit een stuk bamboe op vier pootjes

aan de uiteinden.

Ter jacht gaande of bij oneenigheid met
zijn mede-eilanders bedient de Fidjiër zich van

boog en pijl, van speer en van slag- en werp-

knotsen, met kolfvormig of plat en verbreed

uiteinde als van een geweerkolf. Men heeft

het vermoeden geuit, dat aan dezen vorm tot

voorbeeld heeft gediend de kolf der musketten

van de soldaten op de Spaansche schepen,

die in de i6e eeuw de Stille Zuidzee bevoeren.

Onmogelijk is 't niet dat er nabootsing van

die geweerkolven heeft plaats gehad, maar

waarschijnlijk is het tevens, dat het slagwapen

toch oorspronkelijk den voor 't doel zoo gun-

stigen, zwak omgebogen vorm reeds had, dien

gelijksoortig wapentuig van elders afkomstig

mede vertoont.

Zonder van de kawa te spreken mogen wij

niet van de Fidjiërs afstappen; de kawa is

de feestdrank dezer eilanders en mede van de

Polynesiërs, de Maori incluis ; de grondstof is

de wortel van een pepersoort, die fijngekauwd

en daarna met water begoten wordt; de drank

ziet er uit als slappe thee met melk, smaakt

naar zeepsop en wordt rondgediend in een

klappernoot — het eerst is de Europeaan

aan de beurt die de feestelijkheid bijwoont,

en vindt hij de bereiding te onsmakelijk, dan

mag hij wel een zeer klemmende veront-

schuldiging bijbrengen om den beker te doen

voorbijgaan en niet ongemanierd te schijnen.

Sommige Europeesche ingezetenen vinden dezen

drank lekker en laten hem door hunne be-

dienden bereiden. . . . Menschen van zulken

smaak mogen op anthropofagen niet laag

neerzien.

DE NIEUW HEBRIDEN.

Wij gaan nu westwaarts, naar de Nieuw
Hebriden, die tusschen 14 en 19

0
Z. B liggen,

uit een twaalftal eilanden bestaan en een

in zekeren zin neutraal gebied vormen, waar

geen Europeesche mogendheid den baas speelt.

Tusschen 1885 en '87 zijn er over deze eilanden

tusschen Engeland en Frankrijk diplomatieke

nota's gewisseld, die uitliepen op een den

l6en November van laatstgenoemd jaar ge-

teekende verklaring, waarbij deze mogendheden

erkennen geen recht te hebben de eilanden

te annexeeren en Frankrijk zich verbindt er

geen veroordeelden heen te zenden. Verder

werd er overeengekomen, dat iedere maand
afwisselend een Fransch en een Engelsch

oorlogsschip dezen archipel zou bezoeken, ter

bescherming van de onderdanen van beide
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natiën die ginds zijn gevestigd. Nu pas is

echter gebleken, dat deze zeevaarders voor

de oplossing van geschillen te land niet de

geschikte autoriteit zijn. Het vertoonen van

de vlag dient tevens om de eilanders, die

met de beschaving op zeer slechten voet staan,

eenig ontzag in te boezemen en door het

kanonschot, dat bij het vallen van 't anker

over de eilanden dreunt, er aan te herinneren

dat zij niet precies mogen doen wat met hun

de reiziger die er op de gebruikelijke manier

aan wal komt, zal van de eilanders in de

buurt van de vestiging geen last ondervinden

;

maar wee de equipage die op ongewone wijze,

door schipbreuk dit strand bereikt ; als mieren

uit een verontrust mierennest komen zij te

voorschijn, bij honderden tegelijk, om hun deel

te krijgen van dezen buit; „om op te eten,"

maar nu in letterlijken zin, is ook bij hen een

lofspraak. Deze bijzonder vijandige houding

aard van wilden strookt. Het voornaamste

eiland van deze groep heet Sandwich en mag
niet verward worden met de Sandwich-eilanden

die hoog noord-oostelijk in den Oceaan liggen.

Te Port Vila, dat thans Franceville heet, vindt

men de meeste Europeesche kolonisten ; daar

en ook te Port Havannah op hetzelfde eiland

kan men het veiligst aan wal gaan. Op Malikolo

is almede een Europeesche onderneming en

tegenover Europeanen, hun bloeddorstige aard

en het gebruik van vergiftige pijlen zijn oorzaak

dat van de eilanders der Nieuw Hebriden niet

veel bekend is; dikwijls hebben zij getracht

onderhandelingen aan te knoopen met blanken,

schijnbaar goedgezind, echter naar spoedig bleek

met alles behalve vriendschappelijke bedoelin-

gen. Hun aantal wordt op 70,000 berekend,

over een veertig- of vijftigtal eilanden verspreid,
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Vrouw van Nieuw Caledonië.

waar niet minder dan twintig talen of dialecten

gesproken worden. Zij vertoonen het Papoea-type

zeer duidelijk : donkerbruine, bijna zwarte huid,

dik kroeshaar, een hooge en smalle schedel,

zware wenkbrauwen, dikke lippen en gebogen
neus, kleine gestalte en dunne beenen. De
kleeding is hoogst eenvoudig, ontbreekt zelfs

geheel bij de jongens tot hun zesde, bij de

meisjes tot hun tiende jaar ; wat zij daarna meer
dragen dan een zéér klein maar fraai gevlochten

schortje is ingevoerd ; de volwassen mannen
hebben een gordel om het middel met een

daaraan van voren vastgemaakt afdakje, dat

meer tot bescherming dan tot bedekking dient

;

de gehuwde vrouwen dragen een schort van

kokosbladeren, dat op sommige eilanden in-

krimpt tot een band van een paar vingers

breedte.

De Nieuw Hebriden zijn niet homogeen ; van

het eene eiland naar het andere gaande ontmoet
men telkens verschillen en aanzienlijke

;
op déze

eilanden dragen de eilanders het haar als de

Fidjiërs, op gene als de westelijke Papoea's
;
op

Tanna ziet men baarden als die der oude

Assyriërs en hoofdhaar versierd met vederen,

bloemen, stukjes hout en vogelpooten ; neus-

en oorsieraden, halskettingen wisselen elkander

af in vorm en samenstelling
;
gehuwde vrouwen

doen zich veelal twee voortanden van de

bovenkaak uitbreken.

Bij den dood van een opperhoofd zijn ook
hier doodenoffers, en vrijwillige, gebruikelijk

;

oude menschen die van 't leven geen genot

meer hebben, worden levend begraven
; ge-

woonlijk in hun eigen huis en de overige

bewoners trekken dan naar elders; vrees voor

het terugkeeren van den geest des overledenen,

dat onaangename en schadelijke gevolgen kan

hebben, is oorzaak van dit gebruik; men ont-

loopt dat bezoek en zoo doen ook — in nog

eenigszins sterkeren graad — de Orang
Benoewa van het eiland Rempang, in den

Riouw-Lingga-archipel, die reeds hunne zieken

in 't bosch achterlaten en zelf verder trekken

en de Orang Sakei van Malakka, die hunne

dooden begraven, het huis verbranden en

de plaats verlaten, zelfs ten koste van het te

veld staande gewas.

Een eigenaardig muziek-instrument of signaal-

hoorn, ook op Nieuw Guinea bekend, is de

schelptrompet, de tritonschelp met een blaas-

opening, die als roeper wordt gebruikt en

een vérklinkend geluid voortbrengt, waarmede
de inlanders der Nieuw Hebriden elkander

langs bosch en berg waarschuwen.

Zonder wapens zijn de mannen nooit', de

boog met pijlen waarvan de punten een scherp

toegespitst beentje dragen, speren met geweer-

haakte punten en geworpen met behulp van

een lus die aan de rechterhand is bevestigd,

de eeuwenoude slinger met steenen en de

houten knots, ziedaar de middelen waarmede

de inboorlingen of- en defensief optreden

;

uitersten van deze reeks zijn aan den eenen

kant de voorhistorische steenen bijl, aan den

anderen het geweer.

Espiritu Santo, het heilige-geest-eiland, mede

tot deze groep behoorende, is in 1600 door

den Portugees Quiros ontdekt; het is 't noor-

delijkste op de Banks-eilanden na, die ook tot

de Hebriden gerekend worden, en het grootste

eiland, met een kofhe-aanplant van een Euro-

peeschen ondernemer, den eenigen Europeaan

De Volken der Aarde I. 2
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op het geheele eiland
;
hij kan smaak voor deze

manier van leven overgeërfd hebben, want

zijn grootvader was een der schipbreukelingen

van de Medusa.

Een van de westelijke eilanden der groep

heet Aragh of Pinkster- eiland. Het Pinkster-

eiland der Nieuw Hebriden heeft al eens

ondervonden dat de Fransch-Engelsche unie,

waarvan hiervoren sprake was, geen gekheid

is, want in 1888 is het eiland door oorlogs-

schepen van beide natiën beschoten, ter zake

van door de inlanders kort te voren ge-

pleegde moorden.

NIETJAV CALEDONIË EN DE LOALTY-
EILANDEN.

Nieuw Caledonië is in 1774 door Cook ont-

dekt. Later, in 1788, is La Pérouse er heen

gegaan, maar nooit teruggekomen en d'Entre-

Casteaux in 1 79 1 , Dumont d'Urville in 1827

en velen daarna.

De komst der eerste zendelingen dateert

van 1843 en deze vonden de inlanders minder

ruw dan de eilanders in de buurt. Maar van

de equipage van het corvet Alcmène, dat voor

den hydrografischen dienst naar Nieuw Cale-

donië ging, werden twaalf man en een officier

door hen gedood en waarschijnlijk opgegeten,

en toen — daarna en daarom — heetten de

Nieuw Caledoniërs een ruw en woest volk,

wat later door zeer geloofwaardige reizigers

beslist tegengesproken is. De straf volgde ook

hier op de misdaad en daar men destijds in

Frankrijk bezig was met het zoeken naar

een geschikt land voor de veroordeelden,

ging het in ééne moeite door op Nieuw

Caledonië de Fransche vlag te hijschen en

het eiland zoodoende in bezit te nemen.

Dat was in 1853. Maar niet alleen voor

„getransporteerden" is Nieuw Caledonië een

geschikt oord; het klimaat is voortreffelijk,

de honderddeelige thermometer schommelt

tusschen 14 en 33 graden, zonder plotse-

ling sprongen te maken en de sterfte is

er geringer dan in Frankrijk. Alles groeit

er goed en gemakkelijk, zoowel tropische

planten als de uit Europa ingevoerde. Alleen de

cyclonen die in deze streken over den oceaan

duchtig kunnen spoken, maken het verblijf

in de eerste drie maanden des jaars niet aan-

genaam.

De eilanders zijn Papoea's met polynesische

elementen vermengd, hetgeen ook uit hunne
taal bemerkbaar zou zijn ; en menscheneters

uit snoepzucht, omdat zij menschenvleesch

lekkerder vinden dan iets anders ; en op dat

lekkers onthalen zij zich, zelfs wanneer hunne

voorraadschuren met den veldoogst goed gevuld

zijn. Hunne huizen, van takken en stroo gevloch-

ten, om een geraamte van houten stijlen, zijn bijna

een en al dak, gelijken iets op groote bijen-

korven of op hooischelven, hebben voor deur,

venster en schoorsteen éénzelfde opening, waar-

door men kruipende de binnenruimte bereikt;

daar brandt dag en nacht een vuurtje om de

muskieten te verjagen en het laat zich denken

hoe spoedig een Europeaan met tranen in de

oogen weer naar buiten kruipt. De huizen der

hoofden zijn met snijwerk getooid en dragen

op den daktop een gesneden en versierden

paal ; tal van gesneden beelden, waaraan wei-

nig kunstvaardigheid is besteed, beschermen

het dorp. Het eenige inheemsche muziek-

Man van Nieuw Caledonië.
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instrument is een lange fluit, die ook als

neusfluit bespeeld kan worden en onder de

inlandsche wapenen treffen wij weder den

slinger aan, waarmede zij eivormige, maar

spitsgepunte steenen tot tweehonderd meter

ver kunnen gooien. Door middel van afbran-

den en omhakken maken zij den grond geschikt

om te bewerken en bij de kunstmatige bewa-

tering der velden leggen zij groote handigheid

aan den dag. Maar dezelfde nijvere landbou-

wers houden er zonderlinge gewoonten op na,

waard, want zij bestaat uit een schortje zooals

men er vier uit een zakdoek knipt; en die van

de mannen is nog eenvoudiger
;
daarentegen

velerlei sieraden, halskettingen, armbanden

en veeren. Maar al is Nieuw Caledonië niet

Engelsch maar Fransch, zóó gaat men toch

niet naar de hoofdplaats Noemea ; dan

wordt een betamelijker bekleeding gekozen,

liefst van schelle kleuren en Zondags ziet men
zelfs Nieuw Caledoniërs met een hoogen hoed

loopen, het hoofddeksel . dat voor velerlei

Vrouwen van Buka, Salomon-eilanden.

o. a. 't vieren van het feest der grijsaards,

waarop men oude menschen die lang genoeg heb-

ben geleefd, ziek of niet, door worging afmaakt;

het gebeurt ook wel dat de oudjes zelve hun

verlangen naar het einde te kennen geven.

In deze geheele buurtschap van eilanden is de

vrees voor den dood al zéér weinig ontwikkeld

en in 't geheel niet de bij ons zoo krachtige

neiging om in 't leven te behouden wat nog

maar even — en hoe soms? — leeft. De
kleedij der vrouwen is nauwelijks noemens-

wilden iets bijzonder aantrekkelijks schijnt te

hebben. Ook thuis dragen mannen en vrouwen

bamboe kammen, beide geslachten rooken en

bergen dikwijls de pijp achter het oor, de

plaats waar de Maleier het strootje bergt dat

hij straks zal rooken en waar men elders

penhouder of potlood bewaart.

In aantal zijn de Nieuw Caledoniërs ontzet-

tend achteruit gegaan ; op 't laatst der vorige

eeuw schatte men hen op 60,000, thans zijn

er niet meer dan 20 of 25,000 over; waar-
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schijnlijk is de aanwezigheid van het Fransche

uitvaagsel nog van bijzonder ongunstigen in-

vloed bij de andere euvels die de Europeanen

gewoonlijk medebrengen.

Op de Loyalty-eilanden, een drietal groote

en vele kleinere koraal-eilanden ten oosten

van Nieuw Caledonië wonen een groote 10,000

menschen, Papoea's met veel polynesisch bloed,

die in doen en laten groote overeenkomst toonen

met de Nieuw Caledoniërs, met wie zij veel

verkeeren, zonder opgegeten te worden
;

zij

zijn hoofdzakelijk kooplieden en zeevarenden,

die wat Engelsch spreken en waarvan er een

aantal op Engelsche schepen als matrozen

varen. Evenals Nieuw Caledonië staan ook de

Loyalty's onder Fransch protectoraat.

DE SALOMON-EILANDEN.

spreken is niet goed mogelijk; zelfs de gordel

moet als een sieraad worden beschouwd en be-

antwoordt hier nog uitsluitend aan zijn oor-

spronkelijk doel ; het overige van het lichaam

is getooid met banden van vruchtpitten en

schelpen, de ooren met groote, zware rin-

gen, de neus met houten of beenen staafjes

;

ook in dit opzicht heerscht er groote ver-

scheidenheid op de verschillende eilanden;

zoo is bijv. de versiering met rijtjes dik opge-

zwollen lidteekens van brandwonden, die men
ook op de Fidji-eilanden vindt, niet algemeen,

maar aan enkele eilanden dezer groep eigen,

en evenzoo de tatoeage. Het hoofdhaar wordt

gekalkt of geverfd en de tanden zien zwart

door het betelkauwen.

Afgezien van hunne eigenaardige manieren,

die niet met de onze strooken en ongerekend

Noordwestwaarts stevenend bereiken

we de Salomon-eilanden, uit zeven

grootere, Bougainville 't grootste, en

een menigte kleinere eilanden be-

staande, onder Britsch beheer. Zij zou-

den in 1567 door een Portugees ont-

dekt zijn, maar daarna heeft men er

in langen tijd niets van gehoord; want

toen de ontdekker er nogmaals heen

wilde, kon hij de eilanden niet terug-

vinden, wat in dezen archipel licht

gebeuren kan. Heel veel goeds, naar

onze opvatting althans, vertelt men
niet van hen. Wie op de Salomon-

eilanden komt en er niet thuis behoort,

zou groote kans loopen opgegeten te

worden. Zelfs lezen we ergens, dat de

eilanders slag hebben de reizigers in

slaap te wiegen en hen daarna te

vermoorden en op te eten
;
waarschijn-

lijk is dit wiegen overdrachtelijk be-

doeld. In het uiterlijk der bewoners

van de eilanden is nogal verschil, naar

gelang de vermenging van de Papoea's

met polynesisch bloed meer of minder

intensief is geweest ; zoo is er verschil

in huidkleur maar ook in haardracht.

De Salomon-eilander is gewoon al zijn

haren, behalve het hoofdhaar, uit te

trekken, een gewoonte die men, met
allerlei variaties, over een groot deel

van de wereld ontmoet. Van kleeding te Salomon-eilander.
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Salomon-eilander.

al hunne ondeugden waarvan verhaald wordt,

zijn de Salomon-eilanders een ontwikkeld volkje,

behendig in verscheidene dingen, zooals 't vlech-

ten van schilden, die tevens als zon- en regen-

schermen dienst doen, 't bakken van potten,

het vervaardigen van fraaie en deugdelijke,

soms met parelmoer ingelegde wapens, het

maken van snijwerk aan huizen en prauwen,

het aanleggen van verdedigingswerken rond

de dorpen, het breien van netten en het

snijden van parelmoeren en schildpadden visch-

haken. Afwisselend zijn zij visschers en landbou-

wers en ten allen tijde kooplieden, die den ruil-

handel drijven met schranderheid en toewijding.

Op enkele zendelingen na, zoowel katholieke

als protestantsche, komen er zelden blanken

op de Salomon-eilanden, want behalve de

weinig vreedzame aard der inboorlingen op

eenige eilanden, zijn een groot bezwaar de

tallooze riffen van allerlei grootte en vorm die de

groep en hare samenstellende deelen omgeven.

In November 1888 hebben de beambten

van de Neu Guinea Compagnie een tocht ge-

maakt naar de Salomon-eilanden; bij het eiland

Buka, het eerste van de groep aan de

westzijde, kwamen prauwen langs het schip

wier talrijke bemanning zich niet vijandig

toonde. Door een der opperhoofden ver-

gezeld ging men aan land en vond er

rechthoekige, op den grond gebouwde
hutten van bamboe en vlechtwerk, met ge-

welfd dak en een kleine opening tot ingang.

De inwoners waren flinke menschen, in bezit

van grooten voorraad kokosnoten, pisang

en van vele varkens ; hunne prauwen heb-

ben, in afwijking van soortgelijke vaartuigen

van de meeste eilanden in de buurt, geen
uitleggers, de ver buiten boord, evenwijdig

met de lengte-as van de prauw aangebrachte

spieren van bamboe of van hout, die het

omslaaan beletten. Op Hetau, een ander

eiland, waren de bewoners evenmin vrees-

achtig : mannen en vrouwen toonden een

vertrouwelijken aard ; de vrouwen waren flink

van postuur en de jongere, zoomede de

meisjes, volstrekt niet leelijk. De reizigers

kregen inlandsche tabak, kleine bundeltjes

in de zon gedroogd. Verscheidene jonge

mannen bleken neiging te bezitten om met
het groote schip mede te gaan. maar werden

door de eerst weenende, later met krachtiger

argumenten optredende vrouwen van hun plan

afgebracht. In de straat die Buka van Bou-

gainville scheidt, werd weder aan land gegaan

en nogmaals gaf de ontvangst door de inboor-

lingen reden tot tevredenheid. Ook hier een

krachtig gebouwd volk, dat geen gebrek lijdt

;

de vrouwen beoefenen het pottenbakken —
trouwens schier overal in deze eilanden-wereld

een ambacht van de vrouwen. In het dorp

lagen eenige graven, omheind en van een afdak

voorzien en met lappen en planten getooid.

Uit een en ander blijkt, dat het niet aan-

gaat van de Salomon-eilanders in het alge-

meen te spreken als van woeste menscheneters.

DE BISMARCK ARCHIPEL.

Nieuw Guinea steeds meer naderende, bereikt

men den Bismarck Archipel, vroeger Nieuw
Brittanje, thans, sedert 17 Mei 1885, onder

Duitsch protectoraat. De voornaamste eilanden

van deze groep zijn Nieuw Pommeren (ex

Nieuw Brittanje) in een boog van het westen

naar het noorden, Nieuw Mecklenburg (ex

Nieuw Ierland) zich buigend van het zuiden

naar het westen, Nieuw Hannover en de Ad-
miraliteits-eilanden.
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De aanraking van Europeanen met deze

eilanders is van vrij jongen datum en toen in

het laatst van 1887 een stoomboot, van Duitsch

Nieuw Guinea komende, op de zuidkust van

Nieuw Pommeren eenige Europeanen aan land

zette, zagen deze reizigers twee eilanders,

waarvan de een ijlings vluchtte en de ander

verstijfd van schrik bleef staan. Eangzamerhand

zullen zij wel bekomen zijn van den schrik

en aan de verschijning van de Neu Guinea

Compagnie zich hebben gewend. Waarschijnlijk

is er ook in hun uiterlijk allengs eenige ver-

andering gekomen, want oorspronkelijk gingen

deze menschen, en gaan zij nog, voor zoover zij

niet aan de kust wonen, geheel ongekleed ; wat

zij aan hebben is sieraad, de gordel of het koord

om het middel, de banden, ringen en kettingen

om armen, hals en beenen en in de ooren, de

staafjes in het neusschot en in de neusvleugels,

de pluimen op het hoofd en de schelpen en

schildpadschalen op de borst. De halsband of

kraag met naar buiten gericht potvisch- of

menschentanden is een geliefd sieraad der man-

nen. Ouden van dagen ziet men soms met

een gevlochten halskraag in den vorm van

een tafelmatje dat een opening voor het hoofd

heeft. Tatoeage, versiering met brandwonden

komt sporadisch voor, veelvuldiger het verven

van gelaat en borst met witte kalk en roode

verf. Bij buitengewone gelegenheden zien zij

er nog heel anders uit ; de dansmaskers van

Nieuw Mecklenburg, enorme toestellen die het

gelaat geheel bedekken met uit hout gesne-

den mommen, waaraan ter weerszijden groote

vleugels van gevlochten riet zijn vastgemaakt,

geven blijk van een wilde fantasie. Dat een

dergelijke uitmonstering, ja zelfs reeds het

verven van het gelaat, het dragen van

groote oor- en neussieraden en van haren

als een ragebol, op den onervaren reiziger

allicht den indruk maken van noodzakelijk de

emblemata te zijn van ruwe en woeste wilden,

is stellig waar ; en menige beschrijving heeft

waarschijnlijk door dien indruk een onjuiste

strekking gekregen. Het houtsnijden verstaan zij

voortreffelijk en zij beschilderen de gesneden

Vrouwen van Port Adam, Salomon-eilanden.



Mannen van Nieuw Pommeren.



i6 OCEANIË.

Vrouw van Nieuw Pommeren.

voorwerpen met witte, zwarte, blauwe en roode

verf; in 't algemeen hebben zij zin voor ver-

sieringskunst, maar in samenstelling en degelijk-

heid staat hetgeen zij maken bij de voorwerpen

der Salomon-eilanders achter. Steenen bijlen,

slingers, lansen en knotsen zijn hunne wapens
;

boog en pijl komen slechts hier en daar voor.

Ingevoerde ijzeren bijlen hebben zij nagemaakt

van hout en zelfs is het voorgekomen, dat bij

die nabootsing het fabrieksmerk van de ijzeren

bijl op de houten niet werd vergeten.

Op Nieuw Mecklenburg worden de meisjes

van hun zevende of achtste jaar af opgesloten

gehouden in een omheinde ruimte, onder de

hoede van oude vrouwen, totdat zij aan den

man gebracht worden. Van het maatschappelijk

leven op deze eilandengroep was tot voor korten

tijd nog maar weinig bekend
;

zij die eenige

aanraking kregen met de inboorlingen wisten

te vertellen, dat deze meer opgewondenheid

toonden over een houtschroef die twee plankjes

bijeenhield dan over een horloge, meer inge-

nomenheid met een zaag dan met een knipmes,

dat zij een geschilderd landschap niet mooi
vonden — dit komt ook elders voor — en

een spiegel allerdolst. Maar dat alles is zoo

weinig karakteristiek voor dezen archipel dat

het nauwelijks vermelding verdient.

De eilanders van den Bismarck Archipel

zijn van huis uit gemoedelijke menschen-

eters; meermalen is gebleken dat de aard der

bevolking landwaarts ruwer wordt en dat de

kustbewoners bevreesd zijn voor de invallen

hunner inlandsche broeders; hier is een invloed

van buitenaf onmiskenbaar. Werken doen de

vrouwen, visschen, jagen, vechten en handel-

drijven de mannen ; met dat al is de positie

der vrouw niet die van een ondergeschikte.

Kuischheid is bij de vrouw geen onbekend

begrip en eerbied voor de dooden vindt men
allerwege. Een vrouw koopt men zich bij de

ouders van een meisje voor schelpengeld ; af-

dingen is geoorloofd en geschiedt altijd, dus

ook overvragen. En wie te arm is om zelf

een vrouw te koopen, verzoekt het hoofd zulks

voor hem te doen en moet bij dezen den koop-

prijs en de bruiloftskosten inverdienen als ar-

beider of als krijgsman.

Hunne huizen zijn meestal van bamboe en

pandanblad gebouwd en hunne daken aan de

uiteinden van twee oploopende punten voor-

zien, die aan de hoorns der huizen in de

Padangsche Bovenlanden herinneren. Vernuftig

zijn de vischvallen of fuiken die op vrij groote

diepte worden opgesteld, waartoe de inlanders

onder water duiken en waaruit zij, op dezelfde

Mannen van Nieuw Mecklenburg.
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manier, de visch naar boven brengen ; ook met

kunstaas aan de lijn, parelmoeren vischjes

met een haak, wordt gevischt. En ook menschen-

vallen worden in oorlogstijd gegraven, met

takken en blad bedekt en van naar boven

gerichte lansen voorzien; daarenboven zijnde

korte, scherp aangepunte bamboe-latjes, die

met de punt naar boven in het gras worden

gestoken, de randjoe's uit den Oost-Indischen

Archipel, hier evenmin onbekend.

Wanneer de inlanders van Nieuw Pom meren

en Nieuw Mecklenburg hun toberran-dans

dansen, dan doen zij zich niet op hun voor-

deeligst voor; dan dragen zij maskers van

gespleten menschenschedeis, pruiken van kokos-

touw en schorten van gedroogde bladeren, dan

hebben zij vleugels en staarten aan en verven

zich armen en beenen, maken op de muziek

van rhythmisch geslagen trommen afschuwelijke

geluiden en springen door elkander als be-

zetenen. En dat alles gebeurt des avonds, bij

den gloed van groote houtvuren. Oorspronkelijk

zal ook deze dans, zooals alle dansen, wel

een godsdienstige plechtigheid geweest zijn

;

thans is hij een tweejaarlijksch feest, dat Cléo

de Mérode zeker niet zou hebben doen zeggen,

dat de dans [Jde moeilijkste der kunsten mag

Man van Nieuw Pommeren.

heeten, omdat hij zoowel poëzie als muziek en

beeldhouwkunst tegelijk is.

Als men op Nieuw Pommeren wezens ziet

rondloopen die een omvangrijke, op de borst

beginnende en tot aan de knieën reikenden rok

van bladeren dragen, en wier bovenlijf ver-

borgen is in een spitse pyramide, waarop een

Strijdvaardige mannen van Nieuw Mecklenburg.

De Volken der Aarde I.
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Jonge mannen van het eiland Siar, Duitsch Nieuw Guinea.

gezicht geschilderd is en die in een pluim

eindigt, dan toone men eenigen eerbied, want

deze groteske verschijningen, zonderlinge insec-

ten op twee beenen, die dansende rondgaan,

vertegenwoordigen eenigermate de justitie. Zij

zijn leden van den duk-duk-bond, het geheime

genootschap, welks leden elkander herkennen

aan geheimzinnige teekens, straffen opleggen

en boeten ophalen, als beul maar ook als

orakel optreden en, als vreesverwekkende hand-

langers eener machtige oligokratie, grooten

invloed hebben. Bij de duk-duk-feesten, die

twaalf dagen duren, treden een aantal van der-

gelijke gemaskerden op ; aan het slot worden de

masker-toestellen verbrand. Feestvieren en zich

opschikken zijn op deze eilanden bezigheden van

gewicht en de menigvuldige sieraden die men er

vindt, de betrekkelijk talrijke muziek-instrumenten

geven recht tot de meening dat de dagelijksche

zorgen voor 't bestaan hier niet zwaar drukken.

dit glazen

soms ook

hoofdhaar af.

Metalen, ge-

giste dranken

en tabak waren

tot voor korten

tijd aan deze

eilanders onbe-

kende zaken.

Hunne prau-

wen hebben uit-

leggers en, tus-

schen een de-

zer en het

scheepsboord,

een planken

vloer waarop

de opvarenden

verblijfhouden.

In het uiterlijk der bewoners van

Nieuw Mecklenburg heerscht eenig

verschil ; die van de noord- en oost-

kust zijn lichter van tint, hebben

een meer koperkleurige huid dan de

bewoners van de zuidkust welke meer

met die van Nieuw Pommeren in

donkere huidkleur overeenkomen.

Dezelfde Spanjaard die het eerst

de Salomon-eilanden bezocht, heeft

in 1 567 de Admiraliteits-eilanden

gevonden; later (in 1616) zijn Le

Maire en Schouten er geweest, die

laatstgenoemde eilanden met den

naam „Vijf en twintig eilanden"

en Nieuw Pommeren, met dien van

Tembara aanduidden; zij dachten

de met eilanden omzoomde noord-

kust van Nieuw Guinea voor zich

te hebben, wat Tasman, in 1643,

ook nog meende. In 1700 heeft

Dampier den waren toestand ont-

dekt ; het eigenlijk onderzoek is

met Carteret, Bougainville en d'En-

trecasteaux begonnen. Enkele eilan-

den slechts zijn bewoond maar niet

door menscheneters. Messen en lans-

punten van obsidiaan, een vulkanisch

glas, zijn wapenen, die men behalve

in deze streken in Kaiser Wilhelms-

land en elders in gebruik vindt; met

mes scheert men de wenkbrauwen,

het

Meisje van Nieuw Mecklenburg.
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NIEUW GUINEA.

Van Melanesië is dit het laatste, westelijkste

gedeelte dat wij bespreken. Nieuw Guinea is

een eiland dat door de Torres-straat van

Nieuw Holland's noordkust is gescheiden, ten

westen door de Moluksche Zee en ten noorden

en oosten door den Stillen Oceaan wordt be-

spoeld. Het oostelijkst gedeelte behoort aan

Duitschland (23.1 pCt.) en Engeland (28.3 pCt),

het westelijk deel aan Nederland (48.6 pCt.).

Naar het voorbeeld van de bewoners der

omliggende gewesten noemt men de inboor-

lingen van Nieuw Guinea en de daarbij liggende

eilanden gewoonlijk Papoea's, een naam die

verder oostwaarts gestevend en de algemeene

ras-naam voor de inlanders van Melanesië ge-

worden is. Hetgeen echter niet zeggen wil,

dat al de menschen die men Papoea's noemt,

tot eenzelfde ras behooren of zichzelf rekenen

tot eenzelfde ras te behooren. De Papoea's

hebben over het algemeen wollig haar, breeden

convexen neus, bruinzwarte huidkleur, gemid-

delde lengte, lang gezicht en zijn dolichocefaal

of langschedelig. Deze kenmerken zijn reeds

Vrouw van de Admiraliteits-eilanden.

Vrouw van de Admiraliteits-eilanden.

meermalen in dit hoofdstuk ter sprake gebracht

maar men vindt ze het zuiverst op Nieuw
Guinea en de nabijliggende eilanden. Naast

Papoea's worden dan de minder beschaafde

bergbewoners als Alfoeren onderscheiden.

Omtrent de bewoners der Huon-golf in

Duitsch Nieuw Guinea wordt medegedeeld, dat

zij niet groot van stuk zijn en een betrekkelijk

lang bovenlijf hebben, lange armen en plompe

handen en voeten. De huidkleur der bewoners

van de streek tusschen de Markhamrivier en

Kaap Parsee is rood als gebrande oker ; ten

zuiden van die kaap wordt de huidkleur grauw-

bruin en de vraag ligt voor de hand of eerst-

bedoelde Papoea's toen de berichtgever hen

zag niet inderdaad geverfd waren. De ge-

laatsuitdrukking loopt almede zeer uiteen en

is bij enkelen vrouwelijk en aangenaam,

bij [anderen ruw en terugstootend. De haar-

dracht is eene eigene voor iedere landstreek

;

in hetzelfde landschap ziet men rood ge-

verfd en in plukjes bijeengeplakt haar, hoog

boven een haarband uitstaande haren en ook

naar achteren gestreken haren en daar tot een

bundel saamgebonden met een band. Baarden

zijn niet zeldzaam, vooral niet bij oudere lieden;
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en evenmin huidziekten en elephantiasis, been-

wonden en andere euvels van het lichaam.

Evenals bij het noordelijker gelegen Finschhafen

bestaat ook aan de Huon-golf het gebruik

iemand een hond ten geschenke te geven, ten

teeken van goede gezindheid en bij een bezoek

dat een vredelievend karakter draagt, een vredes-

speer mede te brengen, met vederen rijkelijk

getooid. Vijanden die men in den krijg doodt,

worden opgegeten, maar hunne eigen dooden

begraven zij dicht bij huis, hoogen het graf

op met zeezand, beplanten, omheinen en be-

schutten het door een afdak ; en ook het op

het graf neerleggen van voorwerpen, wapenen

en huisraad, is aan de Huon-golf in gebruik.

In de kleedij en de versiering valt een aanzien-

lijk verschil met Finschhafen op te merken,

alles is aan de Huon-golf veel eenvoudiger,

minder fraai bewerkt, ruwer, ook de wapenen

en de prauwen
;
daarentegen is de kunst van

vlechten hier veel meer ontwikkeld, zijn de

tasschen uit boombast, de armbanden van rood

en geel stroo en de vischnetten van taaie

plantenvezels veel fraaier en beter. Boog en

pijl ontbreken hier. maar niet ijzeren bijlen,

waarnaar steeds veel vraag is.

Het blanke element zijn deze menschen zeer

vijandig; zij zien Europeanen liever niet in

hunne dorpen, noch zijn zij te overreden aan

boord te komen : misschien is hiervan de een

of andere werving van arbeiders voor een deel de

schuld. De huizen wijken niet aanmerkelijk af

van de noordelijken en missen soms de omwan-

ding geheel, zoodat het dak op den grond rust.

Voor de wachtposten bouwt men kleine huisjes

hoog in de boomen. Honden, mooie kippen

en opvallend groote varkens zijn de huisdieren.

Terwijl op Nieuw Pommeren — voor zoover

zij nog niet geleerd hebben dat 't onbehoorlijk

is — mannen en vrouwen geheel ongekleed

gaan en in de straat tusschen Nieuw Mecklenburg

en Nieuw Hannover de mannen bij dit kostuum

volharden en de vrouwen een voorschoot dragen

ter grootte van een hand, zal men in Kaiser

Wilhelmsland nooit een vrouw zien zonder een

bladeren schort dat tot de knie, soms lager

reikt ; enkele dragen zelfs meer dan één schort,

maar te betwijfelen is, of dit een oorspronkelijke

gewoonte mag heeten. Zoo eenvoudig als de

kleeding is, des te omslachtiger is de versie-

ring; wij zagen reeds dat de luxe afwisselt

Meisjes van Nieuw Guinea.

en niet aan iedere kuststreek even ontwikkeld

is. In armbanden, voetringen, borstplaten, voor-

hoofdsbanden, neussiersels, oorringen, halsket-

tingen, bloemen- en vederentooi, huidverf— rood,

geel, wit of zwart — haarnaalden en kammen
zijn lokale verschillen waar te nemen; in 't

algemeen kan men zeggen dat de mannen,

evenals bij de vogels, er fraaier uitzien dan

de vrouwen, die voor hunne natuurlijke bekoor-

lijkheden minder tooi behoeven. De mannen
besmeren zich niet zelden meermalen per dag

met een andere verf en besteden veel tijd aan

het in orde brengen van hun haardos. En deze

zorg voor het toilet begint reeds jong.

Pijl en boog en speer zijn hunne wapens

;

de knots met steenen slageind is al zeldzaam

geworden en de steenen bijl dient wel als

werktuig maar niet als wapen ; was vroeger

een stuk obsidiaan het mes waarmede men
zich schoor, of een schelp, ook wel een bam-

boevezel, thans vindt men de scherf van een

gebroken flesch nog veel doelmatiger. De
menschen van Kaiser Wilhelmsland voeden

zich met oebi, de knol-gewassen die in Ned.

Nieuw Guinea farkia en wili heeten, met taro

en bananen, sago en de vruchten van den

broodboom ; varkens- en hondenvleesch en

visch is het gewone dierlijk voedsel ; maar is

er nood dan eten zij alles wat het bosch
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oplevert aan planten en dieren, allerhande

vruchten, pitten, wortels, bladeren, schors, en

ook slakken, ratten, slangen, leguanen, vleer-

muizen en ander vliegend en kruipend gedierte.

Tabak en betelnoot zijn hun bekend, maar

bedwelmende dranken kenden zij oorspronkelijk

niet. In velerlei opzicht staan deze inlanders

vrij hoog ; de gebakken potten van Bili-Bili,

de houten schotels van Maragoen, het vlecht-

werk der Rook-eilanders en de gesneden mas-

kers uit verschillende streken van het gebied,

getuigen van groote kunstvaardigheid. De
handel wordt hoofdzakelijk beheerscht door

de inlanders en wanneer men deze menschen

eigenwijs, ja met een zekeren trots ziet optreden

tegenover kleurgenooten en zelfs tegenover

blanken, dan gevoelt men te doen te hebben

met luidjes die hun vak verstaan, die bereisd

zijn en wat gezien hebben.

Van welken vorm de godsdienst is die in

deze streken wordt beleden — daaromtrent

is zeer weinig bekend. Aboemtau is het woord

voor iets groots en machtigs, zon, maan, ster-

ren, bliksem en donder ; maar ook de karwar,

de houten beelden die in ieder huis worden aan-

getroffen en waarin de zielen of geesten huizen

zijn aboemtau en, thans ook, de Europeanen

die veel kralen, katoentjes en ijzer gereedschap

bezitten. Evenmin zijn hunne huwelijks-gebruiken

en dooden-plechtigheden voldoende bekend

;

als een bewijs van piëteit voor de dooden
wordt aangehaald dat, toen op het station

Constantinhafen een Maleier — dus geen land-

of rasgenoot — gestorven was, uit het naburig

dorp Bongoe met veel statie feestelijk getooide

Papoea's met lansen en bogen ter begrafenis

kwamen; maar de historie vermeldt niet of

misschien ook het begrafenismaal de of althans

eene aantrekkelijkheid was. Dat het rouwdragen

bestaat in het zwart verven van aangezicht

en borst komt ook op Nieuw Zeeland, op

de Nieuw Hebriden, op Nieuw Pommeren en

elders voor. Oorspronkelijk is dit het onken-

baar maken, het vermommen, ten einde de

onaangename bejegening van de geesten der.

gestorvenen te ontgaan. Bij ons bestaat die

vrees — ten minste doorgaans —- niet, maar

de uiterlijke teekenen van rouw zijn gebleven,

evenals de knoopen achter op onze jassen

overbleven uit den tijd toen we de panden

naar buiten omsloegen en vastknoopten. In

tallooze verscheidenheid van vorm vindt men
't gebruik zich te vermommen overal terug. Op
de Aroe-eilanden zijn het de weduwen die

met breede, zwarte strepen geteekend worden

en de Alfoeren van de Minahasa wreven elkander

het gelaat met houtskool in. De Noemforsche

vrouwen aan de Dorei-baai verwisselen hare

kleeding met sarongs van grove, blauwe of

zwarte stof en de weduwe slaat een lap boom-
schors bij wijze van kap over het hoofd ; de

armere Papoea's, die anders niets dragen, doen

eenvoudig een voorschoot van boombast aan

;

de vrouwen die anders de borsten door de

sarong bedekt dragen loopen nu met ontbloot

bovenlijf. Bij de Papoea's van de bocht van

Kai mani (zuid-westkust van Nieuw Guinea)

rouwt de weduwe over haren man door een

het achterhoofd bedekkende en tot op de

schouders afhangende kap van zwart of blauw

katoen of van boombast; aan de westkust der

Geelvinkbaai dragen de vrouwen als rouwpak

een mouwloos baadje van boomschors, met

schelpen versierd; de mannen bezigen tot

hetzelfde doel pols- en enkelbanden van rotan
;

het rouwpak der Papoea's van Japèn's zuid-

kust is een van boven toegenaaide mat van

pandanblad, op het hoofd gedragen.

Bij sommige Dajaksche stammen zijn ook

rouwkappen in gebruik ; op het eiland Rhoon
dragen de vrouwen bij dezelfde gelegenheid

een zak over het hoofd in den vorm van een

monnikskap
;

bij de Alfoeren van Ceram bestaat

de rouw in het dragen van oude kleedingstukken,

het afleggen of met oud, wit katoen omwikkelen

van arm- en beenringen en het los laten hangen

der haren; dezelfde haardracht is in den rouwtijd

bij de vrouwen der Kei-eilanden gebruikelijk

en de mannen loopen er dan blootshoofds

;

ook de Dajaks leggen als teeken van rouw

hunne sieraden af en dragen rouwkleeding

;

op het eiland Kisser worden alle tooisels

afgelegd, het haar blijft ongekamd en voddige

kleederen van donkere kleur worden gedragen.

In de Minahasa zijn bij de heidensche bevolking

groote zwarte hoeden in gebruik of zwarte

hoofddoeken
;
bij de Makassaren en Boegineezen

mogen de mannen in den rouwtijd geen broeken

dragen, maar alleen sarongs en leggen zij hun

kris af. Bij de Maleiers dragen soms de mannen
als teeken van rouw een witten hoofddoek

;

van welk gebruik ook bij de Javanen en andere
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geïslamiseerde volken sporen worden aange-

troffen. De Timoreezen dragen een zwart

bovenkleed en bij de Oio Ngadjoe (een

Dajaksche stam) moeten de vrouwen, die

gewoonlijk blootshoofds gaan, in den weduwstaat

een witten of zwarten hoofddoek dragen ; ook

bij de Battahs en de Baliërs is het gewoonte

dat de weduwe het hoofd bedekt met een doek

of een slendang. Het rouwkleed is — opdat

het doeltreffend zij als vermomming — dus

gemeenlijk juist het tegenovergestelde van de

gewone kleeding; wie bonte kleederen draagt

trekt dan witte of zwarte aan ; wie anders

voldoende gekleed gaat, legt dan de kleeding

zoo goed als geheel af of doet oude of ge-

scheurde aan ; wie in den regel ongekleed

gaat zoekt dan eenigerlei kleedingstuk op

;

wie sieraden draagt ontdoet zich daarvan of,

indien dit niet kan, maakt ze onzichtbaar door

omwikkeling met doek ; wie geen sieraden

draagt tooit zich er dan mede ; wie het haar

wascht en kamt en opgestoken draagt, laat

dat dan ongekamd hangen ; wie blootshoofds

loopt, bedekt zich dan het hoofd met een

kap of een hoofddoek.

Om van het gemoedsleven der menschen

iets te weten te komen is in de eerste plaats

noodig dat men hunne taal spreekt en nu doet

zich op Nieuw Guinea en dus ook op het

duitsche gedeelte ten eerste de moeilijkheid

voor dat er tallooze kleine spraakgebieden

bestaan en ten tweede de eigenaardigheid dat

de inlanders gewoon zijn den Europeaan te

gemoet te komen met een soort pidgin-

english.

De vrouwen zijn het meest arbeidzame deel

der bevolking ; alleen de groote boomen wor-

den bij het aanleggen van een akker door

de mannen geveld en verder beoefenen deze

de jacht en de visscherij als sport. Niet alleen

planten en oogsten en alles wat daartusschen

ligt is der vrouwen werk, maar ook, zoo

noodig, het zoogen van jonge hondjes en

varkentjes. De ongehuwde mannen huizen

afzonderlijk.

En evenveel lokale verschillen als op taal-

kundig gebied vallen op te merken, doen zich

voor in het dagelijksch leven bij den arbeid

en bij het vermaak ; voor ons die in ons land

dergelijke plaatselijke verscheidenheden terug-

vinden, vaak nog op geringer afstand van

elkander dan ter kuste van Kaiser Wilhelms-

land, ligt daarin niets vreemds.

Als arbeiders, werkkracht, zijn deze menschen

niet veel waard
;

zij hebben geen behoefte hun

levensstandaard door het verdienen van loon te

verhoogen en alleen wanneer zij eene sterke

neiging gevoelen zich iets te koopen, zijn zij

bereid aan het werk te gaan; maar niet langer

dan gedurende den tijd die noodig is om het

geld dat zij behoeven binnen te krijgen ; is dit

geschied dan verdwijnen zij en men ziet ze

nooit of eerst na langen tijd terug. Betaalt men
hun op den eersten dag de helft van het loon

voor een tweedaagsche taak overeengekomen,

dan komen zij den tweeden dag stellig niet

;

en evenmin wanneer men hen den eersten dag

niet betaalt.

In de buurt van Finschhafen ligt Tiggedoe

en daar werd een feest gevierd, een bijzonder

groot feest, waarvoor menschen bij elkander

kwamen van verre, over het water en over

land, dagen lang reizend ; menschen van de

Perroe-stammen, in de buurt van de Fortificatie-

kaap, ook uit het hartje van de Huon-golf en

uit Boekaua ; de schuwe bergmenschen en de

brutale kustbewoners, meer dan tweeduizend

personen samen, een groot aantal voor deze

zoo schaarsch bevolkte streek van Nieuw Guinea.

Ook Makiri was er, het hoofd van Kolem aan

de Langemak-bocht. Tegen tien uur in den

avond, toen de volle maan aan den hemel stond,

begon de dans en den geheelen nacht door

hield het zingen en de tromgebom niet op.

Bij zonsopgang een luid gehuil en een weg-

loopen van al de vrouwen, naar het strand,

waar zij zich in processie opstelden om onder

gezang weder binnen het dorp te komen en

zich naar het feestterrein te begeven. Hier

tooide men de meisjes van vier tot twaalf jaar

met allerlei fraais, hier werd hun 't haar ge-

friseerd, gezicht, hals en boezem wit geverfd,

roode en blauwe figuren rond de oogen ge-

trokken — de laatste met berlijnsch blauw.

Inmiddels waren de voor het feestmaal bestemde

zes-en-dertig varkens gebracht en levend op

een rij neergelegd ; over deze dieren, welke

ieder door twee jongens werden vastgehouden,

schreed nu een optocht van twee mannen met

lansen, die elk varken daarmede aanraakten,

vijf mannen die hetzelfde deden met de hand,

een klein opgedirkt meisje en een man met
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een rood hemd aan, die elk dier een roode

streep op den buik verfde. Bij een tweeden

omgang werden de dieren door de speerdra-

gers gedood.

Hoog in de kruinen van eenige kokospalmen

was een stellage gebouwd, bereikbaar langs

twee breede ladders, waarop de verdeeling van

het vleesch zou plaats hebben; mannen met

trommen stonden tegen de borstwering en

Zongen en dansten op de maat hunner eigen

muziek ; afwisselend kwamen er nu benden

aanzetten, eerst vrouwen, die de mannen in de

boomen bestookten met stompe pijlen en vruch-

ten ; toen jonge mannen in krijgsdos die een

schijnaanval uitvoerden op de vesting, weder

eene afdeeling vrouwen die hetzelfde deden

en nog een troep mannen uit een naburig dorp,

allen schreeuwend en met de voeten trappelend,

zoodat de grond dreunde. Toen dit rumoer

eenigen tijd geduurd had en mannen en vrouwen

gezeten waren, verscheen de processie der fraai

opgeschikte meisjes, die, met gesloten oogen

en met zwijnstanden in den mond, op de schou-

ders hunner moeders gezeten, naar het feestter-

rein werden gebracht. Daar ontving men hen

met groot gejuich en toen dit verstomd was

hoorde men het eentonig gezang der moeders

op welks maat deze voortgingen, den last dra-

gend op hunne schouders en zelf ondersteund

waar die last zwaar drukte.

De meisjes, een 150, werden op matten neder-

gezet en spoedig daarna

teekenis van het feest kan men gissen, zon-

der te weten hoe dicht men daarbij de waar-

heid nabij komt. Dat het hoofdmoment 't

binnendragen der meisjes is, mag waarschijnlijk

heeten en dan doen zich de vragen voor, of er

eenig verband bestaat tusschen deze plechtig-

heid en het Nanga-feest der Fidjiërs, dat in een

steenen omheining wordt gevierd bij de in-

wijding van jongens in de geheimen der Nanga ;

en of de hier beschreven feestdagen eene

episode waren in een groot Barlum-feest dat

maanden en maanden kan duren.

Er blijft, na het voorafgaande, nog een en

ander te zeggen over met betrekking tot de

Papoea's van het Engelsch gedeelte van Nieuw

Guinea, dat wel het best onderzochte van het

eiland is.

Die Engelsche bezitting op Nieuw Guinea

beslaat het zuid-oostelijk gedeelte van het ge-

heel. De meerderheid der hier wonende Papoea's

heeft een donker-bronskleurige huid, maar er

zijn afwijkingen die zich bewegen tusschen een

bruin dat bijna zwart en een ander dat bijna

geel is ; de donkersten wonen aan de Papoea-

golf en westelijk daarvan aan de Fly-rivier.

In het algemeen zien de mannen er beter uit

dan de vrouwen, die alle bekoorlijkheid missen;

maar de kinderen zijn dikwijls heel aardig,

met lieven mond, mooie, zachte oogen, bolle

wangen en fluweelige huid. In de haardracht

zijn tal van lokale verschillen op te merken

;

begon de verdeeling

van het vleesch. Dit was

het toppunt van de feest-

vreugde. En die van

verre waren gekomen

keerden nu naar huis

terug, maar de overigen

begonnen nog een dans,

de mannen, eerst op

elkander gedrongen,

daarna in een kring,

vervolgens de vrouwen,

ieder met een groote

tournure van gras, die de

bewegingen der draag-

sters in 't belachelijke

medemaakte. Aldus

werd feestgevierd te

Tiggedoe. Naar de be- Jongens van Nieuw Guinea.
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Papoea's van Owen Stanley-schiereiland,

Engelsch Nieuw Guinea.

het wordt tot koordjes gedraaid, kort gesneden

of lang gedragen, hier en daar zelfs zeer

lang. Als uiterlijk teeken van rouw wordt het

afgesneden en ook bij haar huwelijk snijden

de vrouwen 't gewoonlijk af. Kaalheid komt

meermalen voor en wordt in den regel bedekt

door een hoofdsieraad of een kap. De inlan-

ders zijn opgewekt van aard, levendig en zeer

vatbaar voor een grap. Verder goedgeloovig

in den hoogsten graad en dadelijk gereed om
te handelen naar het ongelooflijkste praatje.

Dit is te merkwaardiger omdat zij met de

waarheid gewoonlijk op gespannen voet staan

;

met de algemeen menschelijke eigenaardigheid

van liegen — in onze maatschappij door de

conventie tot een ondeugd geworden — zijn

zij bijzonder behept en het ,,Omnis homo
mendax" van den psalmist is hier al zéér

juist; maar wanneer men gewoon is met hen

om te gaan, dan valt het niet moeilijk de

waarheid er uit te krijgen. Een goede eigen-

schap is dat zij niet twistziek mogen heeten,

noch hevig hartstochtelijk; standjes komen bijna

nooit voor, zelden menschen die de bokke-

pruik op hebben. Amok maken kennen zij

niet, en van zelfmoord uit overgevoelige ge-

negenheid, bv. voor een verloren echtgenoot,

hoort men een zeer enkele maal. Aan den

eenen kant toonen zij een treffende genegen-

heid voor verwanten en buren en aan den

anderen zijn zij tegenover dezelfde verwanten

en buren tot dingen in staat waarvan men
ijst: trouwens deze zijn alweer een uiting van

wraakzucht, wanneer aan vrienden ofmagen leed

geschiedde. Een wreed volk zijn de Papoea's

niet; zij denken anders over dit alles dan

wij; moord is volgens hun begrip in sommige
gevallen een voorschrift der moraal, zeer be-

paald een deugd.

Het is gewoonte geworden om te spreken

van vijandig gezinde inlanders, maar op de

keper beschouwd is er voor die menschen

toch ook geen enkele reden om bijzonder

vriendelijk te doen
;

zij zijn bang, achterdochtig

en waakzaam — goedige katten blazen allernij-

digst om dezelfde redenen en zien er dan zeer

vijandig uit — komen te voorschijn met wapens

in de hand en zenden vrouwen en kinderen

weg. Zij weten even goed als de beste takti-

kus, dat wie de eerste slag geeft een voor-

sprong heeft op zijn tegenstander, en met een

speer of een pijl, die door de lucht vliegt,

valt het zóó gemakkelijk dien eersten slag toe te

brengen, dat de verzoeking moeilijk te weer-

staan is. Wie op deze manier getroffen wordt

noemt den aanval „verraderlijk" en bij de pas

ondervonden onaangename bejegening is deze

omschrijving zeer vergefelijk ; maar juist is

zij niet.

Hebzuchtig zijn deze menschen inhooge mate;

iets wegschenken doen zij niet en als zij het

doen is het in de hoop iets beters terug te

krijgen of met het plan iets van waarde terug

te vragen; die hebzucht leidt tot diefstal en

Europeanen zijn vaak vermoord ter wille van

hetgeen zij aan hadden of met zich voerden.

Dat de mensch bestaat uit een lichaam en

een ziel is aller vast geloof; de laatste ont-

vliedt tijdelijk zijne woonplaats gedurende den

slaap en bij den dood voor goed ; daarom

moet men den slaper voorzichtig wakker maken

opdat de ziel tijd hebbe terug te keeren. De
ontvloden zielen huizen op een bergtop of op

een eiland en zijn óf alle booze geesten die

gevreesd en gepaaid worden óf wel van de

goede rept men nooit.
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Boomwoningen op Nieuw Guinea.

De Volken der Aarde I. 4
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Of deze Papoea's geschikt zijn voor hetgeen

men beschaving noemt, is een moeilijk te be-

antwoorden vraag. Zij hebben een helder be-

grip van rechtvaardigheid, zij gevoelen iets voor

macht, ook ontzag, waardeeren bescherming

van den zwakke en bestraffing van diens aan-

rander; zij schikken zich naar eene force ma-

jeure en doen mede aan het inrekenen van

misdadigers, sporen ze op en leveren ze over.

Vroeger alleen gewoon om te doen wat zij-

zelf wilden, hebben zij allengs geleerd dat er

wetten zijn waaraan zij hebben te gehoorzamen
;

het meerendeel wil niets liever dan een vredig

leven, als handelaars of als landbouwers en

terwijl zij dat leven leiden, trachten zij zich

aan te passen aan de nieuwigheden die de

blanken hen brachten
;

voorloopig met goed
gevolg; veerkrachtig als zij zijn kunnen zij

een stootje verdragen — oneindig beter dan
bv. de Fidjiérs, die zooveel dichter bij de

beschaving staan ; in kracht van vermenigvul-

diging komen de Papoea's meer hunne westelijke

dan hunne oostelijke buren nabij; of zij echter

op den duur, lang nog althans, zullen bestand

blijven tegen den invloed van de uit Europa

ingevoerde schadelijkheden, valt niet te zeggen.

Vroeger ging ieder man gewapend, en de

vrouwen die water haalden ofnaar het veld moes-

ten werden door gewapende mannen begeleid

en 's nachts stonden er schildwachten in de

paden van het dorp. Natuurlijk gevolg van

een en ander was, dat de wapens nogal eens

gebruikt werden ; thans is de gewoonte om steeds

gewapend te zijn aan het verdwijnen. Verde-

digen doet men zich op verschillende wijzen

;

een zeer voor de hand liggende manier is

wegloopen en deze wordt vaak toegepast ; ver-

volgens het klimmen in een boom en dezeo
eenvoudige methode heeft langzamerhand zich

ontwikkeld tot het gaan huizen op boomen

Paalwoningen in Koitaba, Engelsch Nieuw Guinea.
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in tijden van gevaar ; door enkele dwarslatten

in een boomkruin maakt men een geschikte

wachtpost, waarheen, door middel van een

touw en een mand, de schildwacht eten en

drinken naar zich toe haalt. Zoo voortgaande

heeft men huizen gebouwd, tot drie, vier in

een boom, waar men beschut was tegen onge-

wenschte overvallen ; want als de ladder opge-

trokken is, moet zulk een woning lastig te

bereiken zijn ; in andere boomen heeft men
een plankier gelegd, dat tot fort dient waarop

een voorraad lansen en steenen is geborgen

en dat men beklimt wanneer het dorp wordt

aangevallen. In de sfeer van pijl en boog

zouden deze verdedigingsmiddelen weinig af-

doende zijn en daar vindt men ze dus niet,

tenzij ze alleen als uitkijk gebruikt worden.

Voor mannen en vrouwen afzonderlijke

woningen te bouwen is niet ongewoon ; de

mannen-huizen zijn soms verscheidene honder-

den voeten lang ; aan de Fly- rivier is 't in enke-

len streken weer anders ingericht; daar zijn

huizen van meer dan vijfhonderd voet lang,

bij ruim dertig breed, verdeeld, door middel

van hekwerk, in woningen voor gezinnen

— dus onze in verdiepingen verhuurde huizen

gelijkvloers gelegd.

Kannibalen in den eigen zin des woords

zijn de Papoea's van Engelsch Nieuw Guinea

niet; bij de beoordeeling daarvan hangt het

er veel van af vanwaar men komt — uit

Fidji, toen het daar met het menscheneten

nog heel slim was, of uit Europa. Hoe het

ook vroeger geweest moge zijn, tegenwoordig

is er van kannibalisme, althans langs de kust,

weinig meer over.

Van Nederlandsch Nieuw Guinea zijn niet

veel meer dan eenige kuststrooken bekend.

Zelfs op de nieuwste kaarten liggen groote

witte plekken, met een telkens herhaald „on-

bekend binnenland", omsloten door een rand

waarin men spelenderwijs eenige bergketens heeft

geschetst en aan wiens buitenzijde enkele kam-

pongnamen als steigers in zee uitsteken. Iets

betere vertooning maakt althans het westelijkste

schiereiland, dat door de Maccluergolf bijna

in tweeën wordt gedeeld, maar het onderzoek

bleef ook daar voornamelijk tot den buiten-

rand beperkt. De Papoea's van dit Hollandsche

gebied komen in hoofdzaak overeen met hunne

Duitsche en Engelsche rasgenooten ; maar in

het westen treden de kenmerken van het ras

't minst op, daar het oorspronkelijk type ver-

loren ging door vermenging met Cerammers,

Tidoreezen, Makassaren en Boegineezen. De
huidkleur verschilt van geelbruin tot donker-

bruin en komt in enkele oorden het zwart

nabij ; schier allerwege echter is de bevolking

behept met een schubziekte, die oorzaak is dat

men gewoonlijk vruchteloos zoekt naar de

egaal bruine en fraai glanzende exemplaren,

die de gekleurde en geverniste afbeeldingen

van sommige boeken over volkenkunde te

zien geven

Zij die de inlanders het best kennen, waar-

schuwen tegen het maken van haastige gevolg-

trekkingen waartoe men zoo licht komt bij het

zoeken naar typen en rasverwantschap. Zelfs

schijnbaar onbeduidende oorzaken,zooals het ver-

wisselen van het stille bergleven tegen het drukke

leven aan de kust, de verandering van voedsel,

het verhuizen van een streek met brak water

naar een hoogere met bergwater — kunnen

wijzigingen in 't uiterlijk doen ontstaan, die

toch werkelijk niet als ras-verscheidenheden

kunnen gelden, maar ook eene overeenkomst

in schijn, waar inderdaad verschil aanwezig is.

Nog altijd is er strijd over de vraag of op

Nieuw Guinea — en thans is het geheele eiland

bedoeld — naast de Papoea-bevolking of te

midden van haar Negrito's worden gevonden,

negertjes in naam, naar hunne donkere huid-

kleur en kleine gestalte. Hunne aanwezigheid

achtereenvolgens op bijna alle eilanden van

den Oost-Indischen Archipel is door den een

verdedigd door den ander ontkend ; en gezag-

hebbenden beweren, dat de berichten omtrent

het voorkomen der Negrito's buiten de Phi-

lippijnen niet op behoorlijk onderzoek zijn ge-

grond, en dat wat Nieuw Guinea betreft, het

Papoea-ras zoo goed als identisch is met de

Negrito's en er geen ras van Papoea's naast

een Negrito-ras bestaat.

Bij de bespreking der Papoea's volgen wij

de verdeeling in 1". de zuidkust van Kaap

Van den Bosch tot aan de Engelsche grens

;

2°. de golf van Maccluer en aangrenzende stre-

ken; 3". het gebied der Kalana Fat of Vier

Radja's, omvattende de in het noordwesten

gelegen eilanden Waigeoe, Salawati en Mi-

sool, met tal van kleinere eilanden en een

deel der noordwestkust van het vasteland

;
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4". de Geelvinkbaai met daartoe be-

hoorende eilanden; 5". de noordkust

van Kaap d'Urville totjaan de Duitsche

grens.

De zuidkust van Kaap Van den Bosch

tot aan de Engelsche grens is nog nooit

goed onderzocht. Daar wonen de Kaimani,

waarvan de mannen zich tatoeëren en

beide seksen zich met een brandend stuk

hout allerlei figuren op borst, buik en

armen branden ; de Oeta die de voorste

tanden in beide kaken driehoekig afvijlen

en het fijne kroeshaar in 6 tot 9 tressen

vlechten die van de kruin langs de zijden

en over het achterhoofd afhangen ; de

Mairasi, bergbewoners die hunne lijken

op een stellage boven vuur uitrooken

en ze dan op een verborgen plaats neer-

leggen en die handel drijven in masoï-

schors welke zij naar het strand tot ruiling

afvoeren: de Papoea's van Prinses Marianne-

straat, die zeer woest van aard en moei-

lijk te genaken zijn en allen baard en

knevel en gevlochten hoofdhaar dragen

;

de Toegeri, die door forschen lichaams-

bouw en goede spierontwikkeling uitmun-

ten, en met pijl en boog gewapend zijn.

Papoea's van dezen stam waren het die de

officieren van de Generaal Pel, bij Sileraka aan

wal gegaan, medevoerden naar het binnenland.

Aan de Maccluergolf is er in de/strandkam-

pongs voortdurende aanraking met de vreemde

handelaren van Ceram en elders, en heeft de

drang tot verplaatsing een ongunstigen invloed

op den huishouw ; de woningen der onver-

mengde Papoea's zien er wel niet zindelijker

uit, maar zijn steviger door een omwanding

van planken; dieper in de golf wordt binnen

het voor elk gezin afgezonderd vertrek tevens

een afzonderlijke vuurhaard aangetroffen en

zijn in zee, waar de stroom het sterkst is, tot

boven het water uitstekende steenen opgehoopt,

om de inwerking op de houten palen eenigzins

te temperen. De bruidschat van de strand-

Papoea's aan den zuidelijken ingang der golf

is vrij hoog en bestaat gemeenlijk uit zilveren

oorhangers, gouden kettingen, waterscheppers,

gongs, stukjes geschut die lila's heeten, oude

borden, lijnwaden en slaven. De partijen wis-

selen bij de overeenkomst toestelletjes van het

merg van sagopalm-bladeren vervaardigd, waarin

Mannen der Toegeri.

pennetjes steken aanwijzende de voor elk onder-

deel vastgestelde hoeveelheid, welke bij ge-

deeltelijke afbetaling achtereenvolgens verwij-

derd worden.

Een gewoonte is het koppensnellen bij hen

niet, maar het komt toch voor en men ziet

er wel talismans waaraan trosjes menschenhaar

zijn gehecht, een voor elk afgehouwen hoofd.

Over den geheelen Archipel is het koppen-

snellen, niet te verwarren met menscheneten,

verbreid, het gebruik om uit te trekken, ten

einde leden van andere stammen te overvallen,

te dooden, de lijken van hunne hoofden en

andere ledematen te berooven om die mede

te nemen en te bewaren. Met allerlei doel.

Vooreerst kunnen de verslagenen doodenoffers

zijn bij een begrafenis en moeten hunne zie-

len den overledene in het hiernamaals dienst-

baar worden, waarbij de schedel als medium

dient ;
vervolgens wordt een afgeslagen hoofd

beschouwd als zeer gewaardeerde bescherming

van een nieuw gebouwd huis, en van een

nieuw gesloten huwelijk; dan maakt een aantal

medegebrachte hoofden den terugkeerende tot

een held, tot een enfant chéri des datnes, een
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man van gewicht; maar er zijn ook stammen,

zooals de Toradja op Celebes, die de hoofden der

verslagenen nemen, ten einde door hunnen

levens-aether een middel in handen te hebben

om meer vijanden te lokken en zijn eigen

levens-aether met dien van den verslagene te

versterken.

Men vindt van het koppensnellen sporen

bij volken die daarvan thans geheel vrij zijn.

De gewoonte der Javanen, om bij den huis-

bouw een schedel onder den hoofdpaal te

begraven, thans van een dier, vroeger zeker

van een mensch, is het gevolg van de be-

schouwing des schedels als fetis, die den bewo-

ner heil kan brengen ; en bij de Battahs zijn

er eveneens nog sporen van aanwezig. Zij die

met gesnelde koppen terugkeeren worden met

allerlei eerbewijs ontvangen en feesten worden

hen bereid. Op Timor hebben de koppensnellers

die zich bijzonder onderscheiden, het recht een

kouseband van geitenvel te dragen, waarop

de witte haren nog aanwezig zijn. Deze knights

of the garter zijn niet minder trotsch op hun

kouseband dan hunne Engelsche broeders. In

Man van Ansoes.

het Gouvernements-gebied op Borneo wordt

het koppensnellen soms door symbolische

handelingen vervangen, waarbij de krijgers

wel uittrekken alsof zij gingen koppensnellen

maar geen moorden meer plegen.

De Papoea's van Bira — om tot de bewoners

van de Maccluergolf terug te keeren — hebben

den naam brutale koppensnellers te zijn en als

het meest gevreesd staan de menschenetende

Asra bekend, die verblijfhouden in het binnen-

land van de noordkust der Maccluergolf, tegen-

over Bentoeni en slechts van tijd tot tijd naar

het strand afdalen.

De behoefte tot samenwoning is in dit

gedeelte niet groot ; de woningen zijn zeer

vervallen en verwaarloosd, uit niet-duurzame

grondstoffen gebouwd en staan ver achter bij

die van oostelijker gelegen plaatsen ; men
vindt ze öf op palen boven de zee öf op den

grond. Boven allen munten uit de groote

huizen te Biga op Misool, bij welke bevloering,

omwanding en dak voldoende zijn afgewerkt.

Van reinheid ontbreken zelfs de eenvoudigste

sporen ; de vuurhaard bij de Mohammedanen
meestal in de achtergalerij, ligt bij de Papoea's

in de voorgalerij; rond den vuurhaard staat

het huisraad, en tusschen de latten der om-

wanding zijn de wapens gestoken en de

gereedschappen voor de sagobereiding. De
menschen leven zeer eenvoudig, tweemaal

per dag wordt sago gegeten, als brij of ge-

bakken, met visch en schelpdieren, een en

ander met zeewater toebereid ; als drank

dient daarbij palmwijn; zij gevoelen zich

tevreden en zorgeloos en bij de geringe

dagelijksche behoefte is de prikkel tot arbeid

niet groot.

Aan de Geelvinkbaai ontmoeten wij aller-

eerst de Papoea's van Noemfor, die de

Schouten-eilanden bewonen en zich ver-

spreidden over de noordkust van Japèn, de

eilanden Noemfor, Ambarpon en Ron ; de

daken hunner woningen, die bij voorkeur

op palen boven het water worden ge-

bouwd, hebben den vorm van de bolle zijde

eener schilpadschaal en in den middengang

der woning staat gewoonlijk een prauw op

den vloer of hangt daar aan de zoldering.

Merkwaardig zijn in de meeste kampongs

de roem seram. huisjes waar de aanko-

mende jongelingen zich afzonderen tot zij
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in den echt treden en steeds den nacht

doorbrengen. Het tatoeéeren geschiedt altijd

door vrouwen, met een plantendoorn, waarna

de bloedige plekken met houtskool worden

ingewreven. De mannen hebben kleine ver-

hevenheden op de huid, veroorzaakt door het

opleggen van brandend zwam ; na elke nieuwe

kampong die bezocht is, wordt er

een bijgezet, zoodat een bereisd

persoon dadelijk kenbaar is aan vele

dergelijke lidteekens. Ook bij hen

is het koppensnellen in zwang en

hij die nog niemand gedood heeft

is geen held ; maar naar de ma-

nier waarop hij dezen titel ver

wierf wordt niet gevraagd. De
liefde tot hun kroost is zeer ont-

wikkeld en vermeerdering van het

gezin wordt met vreugde tegemoet

gezien.

Op de noord- en oostkust van

het westelijk schiereiland huizen de

Karon, die, om aan hun hartstocht

van menscheneten te voldoen, op roof

uitgaan bij de Kébar, hunne buren;

voorts deze Kébar, landbouwers die

de overal in Nieuw Guinea ver-

spreide en als van Amberbaken afkomstige

tabaksbladen teelen en nooit hunne bergen

verlaten ; de Arfak, het gebergte van dien

naam bewonende en de Andai, een slecht

gevoede en zwakke stam, die zich ten tee-

ken van rouw het hoofdhaar kort scheert

op een vlok na boven het voorhoofd ; de

Kinderen van Ansoes.
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Mannen van Arfak.

Hatam, een nog ellendiger en haveloozer

volkje dan de Andai, die om in 't bezit van

schedels te geraken de graven schenden in

naburige nederzettingen ; de Masibabé en de

Manam, dagreizen ver in het binnenland wonend

en die, althans de eersten, door hun ineenge-

drongen gestalten en weinig ontwikkelde lede-

maten een geheel ander voorkomen hebben

dan men zich gewoonlijk voorstelt van den

natuurmensen, van den in vrijheid opgroeien-

den bergbewoner.

Aan de zuidwestkust der Geelvinkbaai wonen

de Wandamèn, veel gelijkend op de Noem-

foren en bijna allen getatoeëerd, velen zelfs

in het gelaat, met krulvormige figuren over neus

en voorhoofd ; de Papoea's van Jaoer aan de

zuidkust der baai, wier uiterlijk voorkomen niets

bijzonders aanbiedt en wier aan en in zee

staande woningen met die der Wandamèn
en Noemforen overeenkomen. Een bijzonder-

heid is, dat als bruidschat de trouwlustige

jongeling iemand moet gaan rooven en als slaaf

zijne uitverkorene aanbieden, welk persoon

later weer wordt vrijgelaten, nadat betaling

door middel van zeker getal houwers, oude

borden en stukken zwart lijnwaad is ge-

volgd
;

vervolgens de Papoea's van Mor, het

eenige bewoonde eiland der gelijknamige groep

in het zuidoosten der baai, die huizen hebben

met één vertrek, waarin een aantal slaaphokken,

Papoea-bedsteden, aan alle kanten gesloten, op

een kleine vierkante opening na aan de binnen-

zijde ; de Papoea's van Waropèn aan de oost-

kust der baai, die hun eerstgeboren kind het

eerste jaar in huis houden en een groot feest

vieren als het voor 't eerst buiten komt en

wier zonen en dochteren haarkammen wisselen

ten teeken van genegenheid. Zeer karakteristiek

is voor deze Papoea's en die van zuid-Japèn

het uitdrogen der lijken boven een vuur,

echter niet met het doel ze te conserveeren,

Bewoner van Wooi.
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want na eenigen tijd worden de beenderen

weggeworpen en wordt de schedel onder een

afdak van bladeren opgehangen ; de Papoea's

van Aberé, wier vrouwen het geheele lichaam

overdekt hebben met tatouage-figuren en

soms neusnaalden dragen van vier decimeters

lengte, aan de einden met bloemen versierd.

Bij hen vindt men de prauw-doodkisten, vaar-

tuigen die op staken in zee worden gezet

en waarin het lijk wordt neergelegd, een

manier van begraven die uit den tijd der

volksverhuizingen en uit de periode der

Vikings bekend is. Eindelijk de Papoea's

van Japèn's zuidkust die ook hunne dooden

rooken en in lange huizen wonen waarin

vijftig en meer personen een onderkomen

vinden.

De Papoea's die de noordkust bewonen

van kaap d'Urville tot aan de Duitsche grens,

geen aanraking hebbend met de westelijker

wonende stammen, kunnen als een afzon-

derlijk geheel worden beschouwd ; meer

met die van de Geelvinkbaai komen de

menschen overeen langs de Mambèramo-
rivier; verder oostwaarts de eilanders der

Koemamba-groep en van Jamna en, weder

op den vasten wal stappende, de Papoea's

van Takar, die stevige en goed afgewerkte

huizen bewonen, de erven bijzonder zindelijk

Man van Ron.

houden en iedere onreinheid terstond verwij-

deren ; die van Tarfia, wier huizen ongeveer

Papoea's van de Tanab Merah-baai.
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de helft kleiner zijn dan de huizen van westelijk

Nieuw Guinea, die geen litteekens van brand-

wonden hebben en zich slechts zelden tatoeëeren

;

en de Papoea's van Tanah Mérah, visschende bij

fakkellicht, met vischlansen door de reten van

den vloer der boven de zee gebouwde huizen.

De Papoea's van de Humboldtbaai onder-

scheiden zich in eenige opzichten gunstig van

de westelijker zetelende stammen
;

zij wonen

in groote en stevige huizen en hebben net

afgewerkte tempels voor de feesten ter eere

van een geslaagde vischvangst, maar de vaar-

tuigen der Humboldtbaai zijn ongelukkige schui-

ten die weinig naar het roer luisteren en slecht

zeilen. De mannen zijn flink gebouwd en sterk

gespierd, en de vrouwen hebben een beter

voorkomen dan de Papoeasche vrouwen die

westelijker langs de kust wonen
;

zij vlechten

't haar in korte strengetjes, ter dikte van

schilderij-koord, en deze hangen achter en ter

zijde van het hoofd en als poney op het voor-

hoofd ; het kort afgesneden krullend haar der

ongehuwde vrouwen geeft het gelaat eenigs-

zins de uitdrukking van een prettig jongens-

gezicht; in de ooren dragen zij vele schild-

padden ringen; kleeding bezit de mannelijke

bevolking in 't geheel niet ; de gehuwde vrouwen

hebben een stuk boomschors sarongsgewijs om
de heupen geslagen, maar de meisjes en huw-

bare jonge dochters loopen, behalve bij feeste-

lijke gelegenheden wanneer zij met een rokje

prijken, geheel ongekleed rond, dragen in 't dage-
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lijksche leven ook geen versiering, maar zwalken

niet bij den weg en vooral niet zonder behoor-

lijk geleide. De mannen sieren zich het haar

met vederen en bloemen, de jongelieden hals

en bovenarmen met bundels lang gras
;
op

hoogtijd-dagen verven enkelen hun aangezicht

zwart, wit en rood, met houtskool, kalk ge-

mengd met kokosolie of met roode aarde. Van
arbeiden is hier nauwelijks sprake

;
sago-

en kokospalmen zijn in overvloed voorhanden

en ieder gebruikt daarvan wat hem goeddunkt.

Ongerekend de diefachtige trek die jong en

oud, hoog en laag kenmerkt, is het een goed-

aardig volk, dat menschenroof noch dronken-

schap kent en minder aan huidziekten lijdt

dan de Papoea's aan de Geelvinkbaai. Bij

vijandelijke ontmoetingen hakt men de hoofden

niet af. De jongelieden worden niet zooals

aan die baai, reeds in hunne jeugd door de

ouders verloofd, maar de jonge man doet zelf

zijn keus in overleg met de ouders ; de bruid-

schat bestaat uit twee steenen bijlen (nu ook

al ijzeren) en een vadem blauwe, platte kralen.

Ook over het meer van Santani, ten zuid-

westen van de baai, is een en ander bekend

geworden, dat met het hier over de bewoners

der Humboldtbaai medegedeelde ongeveer over-

eenkomt. Met eenig beleid optredende, kan

men, naar 't schijnt, als Europeaan in gindsche

streken veilig reizen, wat men nog niet van

vele andere kuststreken van Nieuw Guinea,

gezwegen van het binnenland, kan zeggen.

HOOFDSTUK II.

POL YNESIË.

DE TONGA-EILANDEN.

Het oostelijk gedeelte van de Stille

Zuidzee wordt gewoonlijk Polynesië ge-

heeten, de streek van de vele eilanden,

een naam die al evenmin het geografisch

begrip duidelijk omschrijft Polynesië kan

men omlijnen door de zijden van een

driehoek waarvan de basis tusschen Nieuw

Zeeland en het Paasch-eiland ligt en

wiens tophoek de Sandwich eilanden

vormen. Geheel juist is deze omlijning

niet, want er buiten vallen o. a. de Ellice

of Lagunen-eilanden, die er toch zeker bij

behooren. Dat de menschen die over een

zoo uitgestrekt eilandgebied verspreid en

aan veelsoortige invloeden onderworpen

zijn, onderling afwijkingen vertoonen, is

zeer natuurlijk ; maar niettegenstaande dit

gebrek aan eenheid, zijn de verschillen

met het type te gering om eene onder-

verdeeling aannemelijk te maken. De Poly-

nesiërs zooals zij thans zich aan ons voor-

doen, zijn over het algemeen lichtkleurige,

goed gevormde menschen, echte brachycefalen,

kortschedeligen, met grootere schedelcapaciteit

dan de Papoea's, die zij in ontwikkeling over-

De Koninc: der Tonca-eilanden.

treffen. Op de Tonga-eilanden en op de

Ellice- en Hervey-groep zou het polynesische

type 't zuiverst bewaard zijn gebleven en de



Vrouw van de Tod ga-eilanden.
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Meisje van de Tonga-eilanden.

Tonganeezen behooren zeker tot de geestelijk

't hoogst staande Polynesiërs.

De Tonga- of Vriendschaps-eilanden, een

I50tal samen, liggen tusschen 18 — 22" Z.B.,

en 174— 176" W.L., en zijn deels koraal-eilanden,

deels van vulkanischen oorsprong.

Nukualofa is de hoofdstad van den Tonga-

archipel ; daar woont de koning — niet een

koning met doorboorde neusvleugels en een

rokje van boomblad, 'maar een koning in fraaie

jas met goudgallon en vergulde vangsnoeren,

het breede ordelint van een of anderen leeuw

of olifant dwars over de borst en wonende in

een met allerlei europeesche fraaiigheden rijk

getooide villa. Wanneer men van Samoa
op Tongatabu komt, meent men in de

beschaafde wereld aangeland te zijn; het

zeer vruchtbare, vlakke eiland is in alle

richtingen doorsneden met goede wegen

;

de huizen met rieten daken, in omhegde
tuinen gelegen, de aangekleede inlanders,

die zich te voet, te paard of in een rijtuig

langs den weg bewegen, geven zoo iets

geheel anders te zien dan men in deze

eilanden-wereld gewoon is. Dat er onder

zulke omstandigheden veel is verloren

gegaan van hetgeen belangrijk is voor de

kennis van den oorspronkelijken toestand,

zooals deze was in het begin der 19de

eeuw, vóór de komst der zending, ligt

voor de hand ; zoowel van het stoffelijke

als van het onstoffelijke ; niet alleen het

wapentuig en het gereedschap, maar ook

gewoonten en zeden zijn ten offer ge-

vallen aan den wanhopig banalen voor-

uitgang. Het leger van Tonga is 500

man sterk, maar betwijfeld mag worden

of deze krijgers nog, als voorheen, ge-

wapend zijn met steenen bijlen en houten

knotsen, nu zij witte helmhoeden en de

roode uniform dragen der Engelsche

linietroepen en aangevoerd worden door

Europeesche en Amerikaansche officieren.

Evenzeer of zij nog in zwang is, de een-

voudige kleeding van bloemen en bla

deren die het schoon van de meisjes

van Tonga zoo voordeelig deed uit-

komen; of de fraaie, hartvormige waaiers

nog gemaakt worden en de kawa-

bakken nog gebruikt, de houten troggen

van bijna een meter middellijn, waar-

uit de feestdrank werd geput met peperhuizen

van pisangblad ; of de neusfluit nog wordt

bespeeld, die versierd kon zijn met afbeel-

dingen van menschen en dieren. Gelukkig dat

in onze musea nog veel van dat alles is be-

waard gebleven. Wellicht is er ook in het

binnenland — indien men althans bij zulke

kleine eilandjes van een binnenland spreken

mag — nog een en ander over uit den vóór-

christelijken tijd De oude koning George had

iets of liever hem ontbrak iets dat aan die

periode herinnerde ; beide zijne pinken misten

het bovenlid, die geofferd waren bij 't over-

lijden van familieleden. Soms komt de oude

aard weer boven en duikt, wanneer men on-

bespied en familie is, het eigenaardig doen

op uit vroegeren nog niet vergeten tijd.

Merkwaardig is in deze streken, Fidji r

Tonga, Samoa, het gebruik van matrijzen tot

het bedrukken van de lappen tapa, den boom-

schors welke tot lichaamsbekleeding dient.
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Op Tonga zijn 't saamge-

hechte palmbladeren en daar-

op genaaid in den vorm van

het patroon dat men wil

drukken : ronde stokjes, smalle

strookjes palmblad en eindjes

kokostouw. Deze matrijs wrijft

men in met verfstof, waarbij

alleen de opliggende figuur

geraakt wordt. De tapa wordt

er opgelegd en met de hand

aangedrukt. Een andere ma-

nier is om de figuren uit

te snijden in een plank, ge-

welfd als een houten schild,

deze met verf in te smeren

en daarop de tapa te leggen

en aan te drukken. En we-

der anders is de methode

om met rollen van hout

of van bamboe te drukken

waarin de lijnen zijn uitge-

sneden. Hier vinden we dus

het beginsel onzer katoen-

drukkerijen. Mannen van Tonga, aan boord van de „Challenger".
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Het rijk Tonga is ongeveer zoo groot als

het vorstendom Waldeck en heeft 20,000 be-

woners; in 1879 sloot de vorst een vriend-

schapsverbond met Duitschland en vergunde

dit rijk een kolenstation te vestigen op Vavao.

Aan de bijzondere vereering die het geestelijk

opperhoofd genoot, de hoogepriester, aan wien

zelfs de koning ondergeschikt was, is nu een

einde gemaakt. Thans is de koning het hoofd.

In 1826 is de zending haar werk op deze

eilanden begonnen ; iedereen is nu Christen

op de Tonga en iedereen kan lezen ; en velen

doen aan cricket. . . . een merkwaardige proef-

neming zou het zijn een dergelijk volk te

isoleeren en na honderd jaar te komen kijken

wat er van geworden was.

Mag men de mededeelingen van een

Duitsch zee-officier gelooven die omstreeks

'79 de Zuidzee bevoer, dan waren destijds

de Tongasche meisjes zeer toeschietelijk, zoo

vriendschappelijk als men van bewoonsters

van de Vriendschaps-eilanden maar ver-

§1 wachten kan; misschien had de ridder-

orde die het Duitsche oorlogschip naar

Tonga voerde — opzettelijk daarvoor

was de reis ondernomen — en die

den koning en twee prinsen met eenige

plechtigheid was overgereikt, aanleiding

gegeven tot eene contra-beleefdheid van

heidenschen oorsprong, weinig passend

in deze geheel gechristende maatschappij.

Het had weinig gescheeld of het schip

was vergaan. Belangrijker nog uit den

aard der zaak dan hetgeen die zee-officier

over land en volk vertelt, zijn diens mede-

deelingen over de zee. Het was in Maart

dat men met mooi weer, normalen baro-

meter en lichten passaatwind de Tonga-

eilanden tegemoet voer, toen vrij plot-

seling de bode verscheen van een nade-

renden storm, een hooge deining in het

noordoosten, als uit den bodem der zee

opkomende, golven van tien meter hoogte,

die de rollers van den passaatwind plat

neerdrukten. Een dergelijke deining kan

alleen uit een noordooster-storm voort-

komen en deze ontstaat hier gewoonlijk

uit een cycloon of beter gezegd is een
u

j
deel van een cycloon, waarvan in dit

geval het centrum noordelijk, bij de Tonga-

eilanden, op 150 zeemijlen afstands moest

liggen. Merkwaardig dat weer en wind noch

barometer de nabijheid van zulk een orkaan

verraden en begrijpelijk is het, dat men naar

een andere verklaring zoekt van de hooge

deining ; komen de golven onafgebroken aan-

loopen en worden zij steeds hooger dan valt

't ergste te vreezen. Wat zulk een overval in

deze buurt vooral gevaarlijk maakt, zijn de

koraalriffen die het manoeuvreeren met 't doel

het centrum van den cycloon te ontloopen

zoo goed als onmogelijk doen zijn.

Gelukkig is door lange waarnemingen bekend,

dat de cyclonen, gewoonlijk uit het oosten

komende, bij de Tonga-eilanden niet in de-

zelfde richting doorloopen, maar vandaar met

een zwakke of scherpe bocht zich naar het zui-

den of zuidoosten bewegen. In het onderhavige

geval was de wind aangegroeid tot een

matigen storm, de barometer daalde maar on-

belangrijk, van 761 op 760; een uur later

was de storm tot zijn volle kracht gekomen,

waaiende uit het zuidoosten met hooge zeeën,
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terwijl de deining uit het noord-

oosten bleef voortduren ; men
kan begrijpen hoe aangenaam

een schip zich beweegt op deze

tegen elkaar inloopende golven.

Lager dan 757 daalde de baro-

meter niet en daar hij in de

nabijheid van het centrum eens

orkaans wel tot 700 terugloopt,

bleef men daarvan thans op

een, zij het ook geringen af-

stand, en door het schip naar

het noorden te laten loopen

met zooveel stormzeil op als

het dragen kon, was het moge-

lijk uit de baan van den lucht-

stroom te blijven en zonder

averij op Tongataboe te lan-

den. Daar was de wind aan

't werk geweest ; de kerk was

ontdakt, hutten waren wegge-

veegd, heiningen opgenomen

en een groot aantal kokos-

palmen was afgebroken. Zij die

wel eens naar het vreedzame

leven op een eilandje in de

Stille Zuidzee verlangen, ver-

geten dat het daar soms, wei-

nig vreedzaam en stil, waaien

kan, zooals misschien nergens

ter wereld.

De Tonga-Archipel ligt een

weinig buiten de groote route

tusschen de nieuwe wereld en

Australië, want het voornaamste eiland, Tonga-

tabu, bevindt zich zevenhonderd kilometers

oost-zuidoost-waarts van de Fidji-eilanden die

een goed gelegen rustpunt zijn in de route

van Sari Francisco en de Hawaii-eilanden naar

Sydney en Melbourne. Maar hoewel zij dus

buiten den handelsweg van de Stille Zuidzee

vallen, heeft de Tonga-groep belangrijke han-

delsbetrekkingen met Europa en is er veel

verkeer van schepen, voornamelijk Duitsche,

die op deze aan kokospalmen zeer rijke

eilanden, de coprah, de gedroogde en in stuk-

ken gebroken kokoskern, komen halen, de

grondstof bij de bereiding van kokosvet. Het

meest bezocht is de haven van Nukualofa, de

reeds genoemde hoofdstad des rijks, op de

noordkust van Tongatabu, met een door

Meisjes van Nukualofa (Tonga).

koraalriffen voortreffelijk beschermde reede.

Op deze hoofdstad volgen in belangrijkheid

Lefuka op de Haabaï-groep en Niuafu op

het groote eiland Vavao
;
laatstgenoemde plaats

heeft een der beste havens van de Zuidzee,

bereikbaar langs een wel is waar niet gemak-

kelijken ingang, maar met van veertig tot

vijftig meters diep water, aan alle zijden tegen

den wind beschut door hoog land.

DE SAMOA-EILANDEN.

De Samoa-eilanden, ten oosten van de voor-

afgaande groep, gelegen tusschen 13V2 en

141/2° Z. B. en 169 tot 173° W. L., bestaan

uit drie groote eilanden, Savaii, Upolu, Tutuila,

die zuid oostwaarts wegloopen en een aantal
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kleinere
;

zij zijn vulkanisch en nog duidelijk

moet te zien zijn, dat in het zuid-oosten de

vulkanische werking het eerst ophield, het

langst bleef in het noord-westen van de reeks;

hier een enkele kegel, met centralen krater,

waaruit, naar de overlevering vertelt, eertijds de

vlammen omhoog sloegen, een Etna, met zacht

glooiende flanken en talrijke parasiet-kegeltjes

;

ginds geen centraal punt met krater, maar

afgeknaagde kegels, vormlooze massa's waarin

niet meer te herkennen is de oorspronkelijke

vorm. Savaii, heeft ook de smalste koraalrif

om zich heen — de zoöphyten hebben sedert

de laatste, vrij recente uitbarstingen van den

vuurberg niet meer kunnen afmaken dan men
er thans vindt. Upolu, langeren tijd werkeloos,

heeft al een veel machtiger omgeving van

koraalriffen; en zoo gaat 't voort tot het eiland

Rose, het oostelijkste, niet meer dan een atol,

door de zeediertjes gebouwd waarschijnlijk op

den top van een werkeloozen vulkaan.

Toen de vulkanen voor goed zwegen, begon

het rumoer onder de menschen; 't is nog zoo

kort geleden, dat velen zich den koning Malietoa

zullen herinneren, die eerst verbannen werd

maar later op den Samoaanschen troon terug-

keerde ; daarna de strijd tusschen Tamasese

de jongere, en Mataafa om het koninklijk ge-

zag, de verbanning van Mataafa naar de

Marshall-eilanden, diens terugkeer na het over-

lijden van Malietoa, en zijn oneenigheid met

Tanu, Malietoa's onmondigen zoon Bijna heel

Samoa koos de partij van Mataafa, maar Tanu

had op zijn hand de Engelsche en Ameri-

kaansche regeeringen, welker zendelingen in

den katholieken Mataafa den vijand hunner

kerk zagen. Dus kreeg Tanu gelijk en de

Mataafa-partij kwam in opstand ; een voor-

loopig bestuur werd ingesteld en nu geraakte

men slaags, het Mataafa-volk en de door

Amerikaansche en Engelsche geweren onder-

steunde Tanu-krijgers. Apia, de hoofdstad op

Upolu werd beschoten en toen gingen de

poppen eerst goed aan het dansen, met dit

gevolg dat Duitschland intervenieerde en eene

«oplossing van de Samoa-quaestie" onderhanden

nam. In November 1899 werd bekend dat

de interventie geleid had tot een in bezit

nemen door Duitschland van het grootste

gedeelte der Samoa-groep. Achter den stam-
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boom der regeerders van Samoa, opklimmende

tot de goden zeiven, werd nu voorloopig

een punt gezet. Van dien tijd af spreken

de Duitschers van » unsere neuen Landsleute"

en dan weet iedereen dat »die Samoaner"

bedoeld worden. Om kennis te maken ging een

gezelschap vrouwen en mannen naar Duitsch-

land op reis en zoo gebeurde het dat ik onlangs

te Leipzig in de diergaarde een «tentoonstelling"

(het woord is van de directie zelve) dezer

Opperhoofd der Samoa-eilanden.

eilanders aantrof. Evenals het — naar ik bij

ondervinding weet — aardiger is een olifant

tegen te komen in het bosch, dan hem, den

»grooten heer" der Maleiers, in een diergaarde

te zien spelen voor orgelman, zooveel ver-

kieselijker is het Samoanen te zien op hun

eiland, dan ze tegen entrée tentoongesteld

te zien in den Leipziger apentuin, waar ze

prentbriefkaarten verkochten en sigaren aan-

namen. Maar het is niet iedereen gegeveno o
naar Corinthe te gaan en dan

moet men het toeval loven,

dat men een zoo goed samen-

gesteld gezelschap op zijn

weg vindt. En dat was het

zonder twijfel; de leider, de

heer Fritz Marquardt, die

jarenlang te Apia woonde,

kan met trots zijne nieuwe

landslieden vertoonen. Hun
huidkleur is lichtbruin, de

kleur van haar en oogen

kastanjebruin en donkerder,

tot zwart ; aan hun haar be-

steden zij veel zorg; mannen
en vrouwen, jongens en meis-

jes dragen kort geknipt haar

zonder scheiding en oliën en

kammen het bijna dagelijks

;

dientengevolgestaathetrecht-

op en een zaak van gewicht

is 't te zorgen dat het niet

gaat liggen, een euvel dat

door toevoeging van hars

aan de olie verholpen wordt.

Daar hunne levensopvatting

medebrengt om niet meer te

doen dan strikt noodzakelijk

is, zijn armen en beenen ge-

vuld maar niet gespierd en

hebben velen aanleg tot

zwaarlijvigheid. Hoe zij er

verder uitzagen toonen de

afbeeldingen voldoende; al-

leen droegen de vrouwen

hun kleed over de borst

en onder de armen en waren

de natuurlijke bloemen, waar-

mee zij zich thuis tooien, hier

door kunstbloemen vervan-

gen. Behalve optochten, krijgs-

De Volken der Aarde II.
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dansen en vechtpartijen, kreeg men de bereiding

der kawa te zien en het beklimmen der kokos-

palmen om de vruchten te plukken. De Sa-

moanen zijn, naar de heer Marquardt mij

mededeelde, een volk met vele goede eigen-

schappen, zorgeloos, opgeruimd en vriendelijk;

met beleid behandeld, zijn zij niet lastig om
mede om te gaan, maar zij toonen zich zeer

gevoelig en wenschen in niets te kort ge-

daan te worden; dat bleek ook bij de leden

van het gezelschap waarmede hij een contract

voor een reis naar en door Duitschland had

!
afgesloten; aan spijs en

drank mag, in hoeveelheid

en hoedanigheid niets ont-

breken, ofschoon zij zich

tehuis uit gemakzucht ver-

genoegen met een voedsel

waarvan een Europeaan
niet zou kunnen leven

;

spiritualiën worden hun
zorgvuldig onthouden —
zelfs bier

; gelegenheid

tot baden moest er over-

vloedig zijn en de toelage

in geld (geen kleine voor-

waar!) prompt betaald

worden. Een van de
mannen sprak een mondje
Engelsch en met een

lucifer dien hij mij vroeg

tot uitgangspunt, kon ik

een en ander van hen te

weten komen.

Dat hoofdzakelijk de

vrouwen zich sieren met
bloemen, bebladerde tak-

ken, kleurige vrucht, pit-

ten en schelpen zagen

wij reeds ; voor de man-

nen is een zeer begeer-

lijke dracht de halsband

van halfronde zwijns-

tanden en van potvisch-

tanden, die men ook op

de Fidji aantreft. Een

hoog hoofddeksel dat een

der afbeeldingen te zien

geeft, is versierd met geel-

gebleekte haren, roode

vogelvederen en stukjes

paarlmoer of spiegelglas en mag alleen door

de hoofden bedragen worden. De stof die

uit den bast van den moerbeziënboom tot

kleeding wordt verwerkt, heet op Samoa siapo,

maar is thans grootendeels door ingevoerde

katoentjes vervangen
;

bij feestelijke gelegen-

heden worden keurig bewerkte matten gedra-

gen, uit zeer fijn gespleten pandan-vezels ver-

vaardigd, vroeger aan de godheid gewijd en

als offergave gebruikt, en bij dit handwerk

toonen de inlanders veel kunstvaardigheid te

bezitten ; trouwens ook hunne huizen, hunne
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booten, manden en waaiers spreken daarvan.

Tatoeage is nog allerwege in zwang, bij de

mannen van de heupen tot de knieën, bij de

vrouwen mede het bovenbeen, de knieholte

en de bovenhand. Zoowel zang als dans hoort

en ziet men op deze eilandengroep bij aller-

hande gelegenheden en uit beide spreekt een

ontwikkeld gevoel voor het rhythme
;
eigen-

aardig is de zittende dans door meisjes uit-

gevoerd, die door velerlei arm- en handbewe-
gingen zeer gracieus weten te doen. De
vrouwen van Samoa zijn — het blijkt uit

hun optreden ten duidelijkste — heelemaal

niet de onderdanige sla-

vinnen van de mannelijke

bevolking, niet de vroeg

oude, afgetobde sloven,

met verwaarloosd lichaam

en kleeding, in het oosten

zoo algemeen. Hier is

zij de gelijkwaardige en

met gelijke rechten op-

tredende metgezel des

mans, grooten invloed

hebbend op al diens doen

en laten ; een trouwe

echtgenoote, degelijke

huisvrouw, vaardig in de

kunst om den man te

boeien en hem het leven

te veraangenamen. Beide

verdeelen den huiselijken

arbeid, beide dragen den

kinderen groote liefde

toe ; den landbouwarbeid

volbrengen zij samen,

evenzoo het vlechten van

matten en manden ; ter

vischvangst gaan beide

en spelen of lichaams-

oefeningen waarbij man-

nen of vrouwen uitge-

sloten zijn, bestaan er

eigenlijk niet.

Een zeer eigenaardige

instelling op Samoa is

het ambt van dorpsjonk-

vrouw, zooals de letterlijke

vertaling van tapou luidt;

zij vertegenwoordigt de

vrouwen van een dorp of

eener streek en wordt altijd gekozen uit de

aanzienlijkste familiën van dat gebied. Zij staat

onder streng toezicht, moet in levenswandel

de volmaaktheid zelve zijn en boet de geringste

afwijking met het verlies van hare positie.

Omstuwd door hare eerevrouwen ontvangt zij

de bezoekers van het dorp
;

zij neemt deel

aan de beraadslaging der hoofden over aan-

gelegenheden van algemeen belang en danst

voor bij den nationalen dans. Door te trou-

wen verliest zij haar ambt. Dan is het uit

met de voorname terughouding die zij had

in acht te nemen, met het pijnlijk preciese

Meisje van Samoa.



Man van Samoa.



Meisje van Samoa bekleed met bloemen en bladeren.
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Meisje van Samoa met rokje van bloemen en bladeren.

ceremonieel waarmede men haar naderde.

Knotsen, steenen bijlen, lansen en steenslin-

gers waren vroeger de wapens der Samoanen.

Maar sedert met de beschaving — onscheid-

baar tweetal — ook de vuurwapenen op de

eilanden kwamen, wordt het oude wapentuig

niet meer gebruikt. Bij een volk dat uit eigen

kracht zich ontwikkelt zijn duizenden jaren

noodig om 't van een steenen bijl tot een

achterlaadgeweer te brengen ; hier integendeel

ontbreken al de tusschenliggende schakels
;

van harmonischen overgang geen spoor. Of
deze methode gezond is voor den natuur-

mensch ?

Gemaakt echter wordt dat oude wapentuig

nog steeds en zooals nog voortdurend knoopen

van Waterloo te krijgen zijn, vraagt men nooit

vergeefs naar knotsen van Samoa. Reeds in

1849 bestond er ginds eene industrie die

gesneden knotsen leverde welke nooit als

wapen hadden dienst gedaan ; alles voor

den ruilhandel. Van een echt

wapen, het oude, dat met een

scherpe schelp tot knots werd

geschrapt en daarna versierd,

ontdoet de Samoaan zich niet

licht; de nieuwere exemplaren die

met messen worden bewerkt, zijn

niet minder mooi, alleen make

men zich geen illusie dat 't iets

anders is dan een export- artikel.

Schier overal wordt thans voor den

uitvoer gewerkt ; men kan gerust

zeggen, dat bijna al het echte, ge-

dragen en gebruikte goed van ge-

makkelijk bereikbare streken thans

in de musea ligt. Ge moet, zeide

professor Buchner te München
mij, en hijzelf had 't meermalen

gedaan, zoo'n man apart roepen,

hem iets moois laten zien dat hij

graag heeft en dan het beenen

staafje uit zijn neus en de ringen

uit zijn ooren nemen — dan is

er eenige kans dat men iets echts

is machtig geworden.

De Samoanen, men rekent hun

aantal op 35.000, zijn verrassend

snel christenen geworden ; in 1830

is het zendingswerk begonnen en

thans is hun oorspronkelijke gods-

dienst, waarin de vereering der voorvaderen

een voorname plaats bekleedde, althans naar

het uiterlijk te oordeelen, verdwenen. Om-
streeks 1850 begonnen Europeesche en Noord-

Amerikaansche kooplieden zich neer te laten

op de eilanden. De Schippers-eilanden heeten

zij ook, maar van toen af waren niet langer

de Samoanen de schippers, weleer bekend om
hunne stoute tochten ter zee en hunne drieste

rooverijen op vijandelijk gebied
;

langzamer-

hand ontwikkelde zich de handel en thans

vallen talrijke Duitsch'e, Amerikaansche en

Engelsche schepen in de haven van Apia bin-

nen, op de noordkust van Upolu ; voorheen

kwamen de walvischvaarders hier samen toen

de groote cetaceeën nog talrijk waren in de

wateren van de Stille Zuidzee ; nu is 't om
de reeds meer genoemde coprah te doen, met

minder gevaar machtig te worden. Op de

plantages door Europeanen, voornamelijk Duit-

schers, aangelegd, werd vroeger koffie, cacao.
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en katoen gekweekt, maar de onzekere poli-

tieke toestand van de laatste jaren, de suo

cessie-oorlog en de daarmee samengaande

verwoesting en plundering van plantages tot

vlak bij Apia, hebben de cultuur dezer pro:

ducten geheel doen ophouden. Dat zal nu wel

weer beter worden en er is reden om aan te

nemen, dat de stremming die de toeneming

der bevolking en de vermeerdering van den

omzet op Upolu heeft ondergaan, welhaast

zal opgeheven zijn. Dan zal het eiland weder

het middelpunt zijn van den Zuidzee-handel,

in belangrijkheid Hawaii van de Sandwich-

eilanden evenarende.

Een mooi land moet het zijn met een niet

al te warm klimaat; Tutuila wordt geroemd

als een gracieus eiland en de haven van Pango

Pango ter zuidkust, als gelegen in een streek

die hier liefelijk, ginds grootsch mag heeten

;

geen wonder dat reizigers deze eilandengroep

met haar welige tropische vegetatie het paradijs

van den Stillen Oceaan, de parel van de

Zuidzee noemen.

DE GEZELSCHAPS-EILANDEN.

Deze eilanden, een veertiental samen, lig-

gen vlak oost van de Samoa-groep, tusschen

149— 1 5 3
0 W. L, en 15—20 0 Z. B. Veel meer

dan de Samoa- en de Tonga-eilanden bevinden

zij zich buiten den grooten handelsweg door

de Stille Zuidzee ; maar wanneer het Panama-

kanaal zal gereed zijn, komen de Gezelschaps-

eilanden aan de route te liggen die van de

groote Amerikaansche sluis naar het vasteland

van Australië leidt. Intusschen is de groep

reeds nu van belang, door hare productie en

in aanmerking nemende haar gering inwoner-

tal, komt men tot het besluit dat er meer om-

gaat dan in de andere Polynesische groepen.

Het grootste eiland van de groep, Tahiti,

is in 1606 ontdekt door den Spanjaard Pedro

Fernandez de Quiros die het La Sagittaria

noemde
;

destijds maakte men weinig beweging

van zoo iets, want een feit is 't, dat toen 160

jaar later een door George III van Engeland

uitgezonden expeditie naar de Zuidzee ging,

men van een eiland Sagittaria niets wist. Zoo

kwam het dat Wallis, de leider van den tocht,

Tahiti in 1767 nogmaals ontdekte, het King

George-island noemde en er een Engelsche

vlag plantte, die echter spoedig door de

eilanders neergehaald en tot een eigen vrij-

heidsvlag werd omgewerkt. Nog vóór deze

tweede ontdekking bekend werd, kwam Bou-

gainville, de beroemde Fransche reiziger er in

1768 en noemde het La Cythère. Een jaar

daarna kwam Cook om den overgang van

Venus langs de zon waar te nemen en noemdeo
het eiland met den oorspronkelijken naam

Otaheite, waarbij men de aanvangsletter als

lidwoord heeft te beschouwen ; aldus is het

langen tijd blijven heeten ; de juiste schrijf-

wijze Tahiti is eerst van lateren tijd en poogt

de geluiden Ta-eiti en Tei-iti, waarmede de

Tahitiërs hun eiland aanduiden, in letters om
te zetten.

Hoe Tahiti nu een Franschen kolonie werd,

blijkt uit dit alles echter nog niet. Dit ging

aldus in zijn werk. Reeds in 1796 zeilde uit

Engeland een schip met zendelingen naar die

verre stranden
;
destijds duurde zoo'n reis zes

maanden en drie weken. Het schijnt dat de

Engelsche zendelingen het werk nogal prak-

tisch zijn begonnen, niet al te gestreng op-

tredend tegen zang en dans, ook niet wanneer

Meisje van Samoa.
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Meisje van Samoa in straat-kleedij.

deze wat onbehoorlijk waren. Interferring

with native dancing is rather a weak point,

schrijft een deskundige, en deze uitspraak

mocht wel iedere reiziger naar gindsche

streken zich telkens herinneren. Nu kwamen
er in het laast van 1830—40 van de Gam-

bier-eilanden, ten zuid-oosten van Tahiti

gelegen, twee leden van de daar zetelende

katholieke missie naar Tahiti, om hier in

het belang der zending werkzaam te zijn-

Daar de bevolking echter al lang de chris-

telijke godsdienst omhelsde, zelfs, als half-

beschaafden gewoonlijk zijn, sterk orthodox

was, zag de koningin, die den operette-

naam Pomare voerde, maar niettemin zich

verstandiger toonde dan de Ned. Ind. Re-

geering in gelijk geval wel eens bleek te

zijn, in het verblijf dezer katholieke pries-

ters een groot gevaar voor 't land
;
zij liet

de heeren weten, dat zich niet de behoefte had

doen gevoelen aan een hernieuwde wisseling

van geloof; dat zij niet bij machte was hen

tegen eventueele kwaadwilligheid van den kant

harer onderdanen te beschermen en hen dus

verzocht te vertrekken. Maar de beide zende-

lingen vertrokken eerst nadat een hoopje volk

de woning waarin zij verblijf hielden had neder-

gehaald. Toen volgde de Fransche interventie,

een optreden waarvan de koloniale geschie-

denis maar al te dikwijls gewaagt; Frankrijk zond

een fregat met een admiraal, vroeg satisfactie,

vorderde tweeduizend dollars, meer dan Pomare

kon betalen en nam, in 1842, het protecto-

raat van Engeland over. Uit hoofde van dit

protectoraat is het hoofd van den Franschen

Staat tevens hoofd van Tahiti, zonder dat de in-

woners Fransche onderdanen worden. Wat bij

een kolonie niet kan geschieden, n.1. aan het

overzeesche gewest willekeurige en tijdelijke

belastingen op en wetten voorleggen, dat

is bij een protectoraat wèl mogelijk. En nu

schijnt het dat Frankrijk van deze positie niet

altijd een goed gebruik heeft gemaakt, vaak

arbitrair is opgetreden, ter bescherming van

Vrouw van Samoa.
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eigen handel, eigen landslieden en eigen regee-

ringspersonen, ten koste van buitenlandsche,

zoodat op Tahiti gevestigde maatschappijen

reeds plan maakten naar elders te verhuizen

om van deze dwingelandij ontslagen te zijn.

De hoofdstad is Papeeté, residentie van den

Franschen gouverneur, een plaats met veel

tuinen en beekjes en in den omtrek allerwege

aanplant van kokospalmen. De haven van

Papeeté is mooi, door een rif met drie door-

gangen beschermd, ruim en diep en voor een

grooter aantal schepen geschikt dan er thans

van gebruik maken. Maar de stad is heet,

omdat een 10.000 voet hooge berg den zuid-

oost-passaat tegenhoudt; een betere plaats

voor de hoofdstad is aanwezig daar waar het

eiland ingesnoerd en slechts twee kilometer

breed is, maar verleggen doet men een hoofd-

plaats, die tevens van ouds de zetel der

Tahitische koningen is, niet licht.

De voornaamste cultuur is die van den

sinaasappel, door Cook op het eiland gebracht

en als eene bijzonderheid worde daarbij ver-

meld, dat Tahiti de eenige streek is die rijpe

en voortreffelijke sinaasappelen te San

Francisco kan leveren juist op den tijd

van de onafhankelijkheidsfeesten der Ver-

eenigde Staten. Voorts groeit er alles wat

een tropisch land maar voortbrengt, vruch-

ten, ook kokosnoten, katoen, suikerriet en

koffie ; verder wordt er vanille geteeld

door middel van kunstmatige bestuiving,

omdat de insecten op het eiland ontbreken

die daarvoor te zorgen hebben. Uitge-

voerd wordt ook katoenzaad en wel naar

de olijfdistricten van Zuid-Frankrijk waar

er olijfolie uit geperst wordt.

Van gelijke kwaliteit als deze olie is

het lied, dat de Franschen voor het

Tahitische volkslied houden, maar dat

feitelijk een Duitsch studentenlied is, dat

jaren geleden een Duitscher aan de

eilanders leerde zingen, die er een in-

landschen tekst bij maakten.

Een groot bezwaar voor de cultures

is ook hier het vinden van geschikte

werkkrachten; de Tahitiërs hebben vele

goede eigenschappen, maar werken doen

zij niet. Men heeft 't beproefd met Chi-

neesche koeli's maar allen zijn achtereen-

volgens vertrokken en zij die op 't eiland

bleven, zijn van de suiker in het tuiniersvak

gegaan of handelaar geworden. Zeker een vijfde

van het eiland is voor cultuur geschikt en al

dat land is aan de kust gelegen of aan den

voet van het gebergte, gemakkelijk bereikbaar

van den grooten, 191 kilometer langen weg
af, die als een ceintuurbaan de beide helften

van het tweelingseiland omloopt.

Mede een gevolg van het protectoraat is het

blijven voortbestaan van het koningschap. Op
de koninklijke familie wordt door de Fransche

beambten streng toezicht gehouden en zooveel

mogelijk beletten deze haar de aanraking met

andere naties, te meer daar twee nichten van de

koningin, die door de bevolking als princessen

van den bloede vereerd worden, met twee Duit-

schers zijn getrouwd; maar tegelijk moet het

Fransche bestuur de koninklijke familie te vriend

houden, want haar invloed op de inlandsche

bevolking is nog steeds zeer groot en een

enkel woord van haren kant zou een opstand

kunnen doen uitbreken.

Erger dan dat het koningschap veel van

zijn vroegere macht verloor, is dat de oor-

Hofdanseves van Samoa.
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Meisje van Tahiti.

spronkelijke bevolking onder den invloed van

het blanke ras schier in elk opzicht schromelijk

is achteruit gegaan. Zelfs lichamelijk moet,

hoewel de eilanders nog een fraai slag menschen

van aangenaam uiterlijk heeten, het onderscheid

groot zijn tusschen de eilanders uit den tijd,

toen zij 't eerst in hun isolement werden ge-

stoord en de thans levenden. Wie voornamelijk

schuld heeft aan de ingrijpende veranderingen,

de Engelsche zending, die na het optreden van

het Fransche protectoraat achteraf gezet werd,

dan wel de Fransche, valt thans moeilijk uit te

maken ; de behoedzaamheid

waarmede, zooals wij zagen, f

de Engelsche missie eerst op-

trad, schoenen gevende naar

voeten, indien dit beeld bij

een schoenloos volk geoor-

loofd is, blijkt allengs ter zijde

gesteld te zijn ; allerlei ver-

maak werd verbannen, zang en

dans trokken onder de pressie

der vreemdelingen naar het

binnenland, waar zij in zwang
bleven tot op dezen dag. Maar

men ontneemt niet straffeloos

iets aan een volk ; het begon

zich te bedrinken aan den

drank door de beschavers in-

gevoerd en aan het gegiste

sinaasappelsap dat deze het

leerden bereiden. Het tatoeëe-

ren moest verdwijnen, mede

omdat het niet beschaafd is

en in ruil daarvoor kwamen
besmettelijke ziekten de bevol-

king teisteren die zij te voren

nooit had gekend.

In twintig jaar is de geheele

eilandengroep tot het christen-

dom gebracht. Een Engelsch

schrijver spreekt zijn voldoe-

ning over dit resultaat aldus

.

j
uit: The spread ofChristianity

\ 4 in Tahiti is one of the most

< 1 interesting; and wonderful of

I missionary records. Niemand

]
zal het betreuren, dat ten ge-

U volge daarvan het offeren van

."Jh kinderen ophield, al is 't ook

jammer dat het verbranden

der godenbeelden daarmede samenging en dat

van de oorspronkelijke kleedij, de wapens en het

gereedschap bijna niets is overgebleven, daar

in alles Europa thans het voorbeeld geeft. Een

voorbeeld dat maar al te ijverig wordt nage-

volgd
;
nergens ter wereld treedt de zedeloosheid

zoo onbeschaamd op als te Papeeté, nergens,

zeggen reizigers die veel gezien hebben, geeft

de openbare weg zooveel onbehoorlijks te zien

en een feit is het, dat bij aankomst van een

schip voor welks corps officieren men eenig ont-

zag heeft, de stad gezuiverd wordt dooi geheele

Man van Tahiti.

Meisje van Tahiti. Man van Tahiti.
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benden vrouwen en meisjes, onder toezicht van

een politiedienaar, tijdelijk naar een naburig

dorp te doen brengen.

Onder deze omstandigheden moet de bevol-

king van Tahiti langzamerhand uitsterven, zooals

ieder volk verdwijnt waaraan men ontneemt

wat het behoeft en opdringt wat schadelijk is.

PITCAIRN-EILAND

't Was in het jaar 1788 dat George III,

koning van Engeland de Bounty, onder kom-

mando van Bligh naar Tahiti zond om van-

daar de vruchten van den broodboom naar

West-Indië over te brengen. Het schip kwam
op Tahiti, nam de lading in en vertrok; kort

daarna sloeg het scheepsvolk aan het muiten,

de kommandant, de officieren en een klein

deel van de bemanning dat trouw was ge-

bleven aan den kapitein, werden in booten

gezet en aan hun lot overgelaten
;

zij landden

op ... . Timor, naar 't verhaal zegt, maar dan

moeten zij met veel zeemanschap de duizen-

den eilanden vermeden hebben die zij vóór

Timor stellig ontmoetten.

Met de Bounty keerden de oproerige man-

schappen naar Tahiti terug, voorzagen zich

daar van vrouwen, lieten er veertien man
achter en kozen het wijde sop. Het veertiental

werd toen het bericht van de euveldaad En-

geland had bereikt door de Pandora afgehaald

welk schip vervolgens vruchteloos naar de

Bounty ging zoeken.

De geheele zaak was lang vergeten toen in

1 808 een walvischvaarder op het eiland Pitcairn

landde, ten zuid oosten van de Paumotu-eilan-

den, Les ïles basses der Franschen, onder wier

protectoraat zij staan. Daar, op Pitcairn, dat

voor onbewoond werd gehouden, bleken de

mannen van de Bounty te wonen, met hunne

polynesische vrouwen en anglo-polynesische

kinderen. Idyllische toestanden heerschten er,

indien men de berichten mag vertrouwen, een

reinheid van zeden, een gevoel voor het goede

en een eenvoud van leven, zooals slechts een

paradijs kan toonen. Engeland werd aangedaan

door zooveel liefelijks en vergaf den muiters

van weleer hun schuld ; en toen in 1856 Pitcairn

te klein was geworden voor de steeds wassende

bevolking, stelde het Norfolk, een halfweg

Sydney en de Fidji gelegen eilandje ter be-

schikking van het surplus. Norfolk was vroeger

een Engelsche bewaarplaats voor boeven ge-

weest, die eerst bijster streng werden behandeld

later met zachtheid opgevoed, met 't doel ze

weer terecht te brengen ; beide methoden ga-

ven niet de verlangde uitkomst, althans het

eiland werd in 1842 ontruimd.

Latere berichten omtrent de van Pitcairn

overgebrachte bevolking, luiden niet gunstig
;
op

allerlei wijze beschermd en bedaan, zijn zij lui en

bedelachtig geworden, doen weinig, verwaarloo-

zen landbouw en industrie en zijn niet getrouwd,

maar bootsen het huwelijk bedriegelijk na.

DE MARKIEZEN-EILANDEN.

De I40s,e graad W. L. en de iode Z. B. snijden

elkander in de Markiezen-eilanden. Omstreeks

181 3 heeft een Amerikaan bezit genomen van

deze eilanden uit naam van zijn gouvernement,

maar dit heeft de inbezitneming niet erkend.

Daaina kwam er in 1835 een Fransch avon-

turier, die zich reeds souverein van Nieuw-

Zeeland noemde en nu daarbij den titel van

koning van Nukuhiva aannam, het grootste

eiland der groep
;
vervolgens landden er Fran-

sche zendelingen en dit was het begin van

de annexatie door Frankrijk.

De Markiezen staan niet onder Frankrijk's

protectoraat maar vormen een Fransche ko-

lonie ; het moederland bemoeit zich echter

heel weinig met de eilanden. Wat Frankrijk

met deze bezitting — een zeer los bezit, in

aanmerking nemende de gezindheid der be-

woners — doet, begrijpt niemand. Op producten

des lands viel niet te rekenen en evenmin op

afzet van Fransch fabrikaat aan de weinig

koopkrachtige bevolking; uit een militair-

politiek oogpunt is de groep zóó ongunstig

gelegen, geografisch zoo geïsoleerd, dat zij geen

beteekenis heeft ; havens om veel schepen te

bergen zijn er niet en al waren de havens er

en in deze de schepen, dan zou 't de vraag

zijn wat schepen op dit onmetelijk watervlak,

waarvan de Markiezen 't middelpunt vormen,

moesten uitvoeren ; wel liggen zij, juist door

hunne afzondering, geschikt voor kaperschepen,

maar te kapen valt hier niets, want de zee

wordt bijna niet bevaren. De walvischvaarders

zijn ten gevolge van de hooge loodsgelden

van het eiland weggebleven en toen zijn er

Fransche walvischvaarders gekomen, maar

weder verdwenen omdat deze visscherij geen
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werk voor Franschen is. Nu komt er nog

maar alleen de postboot, een zeilschip, dat

eenmaal per maand tusschen San-Francisco

en Tahiti vaart.

De heeren en dames, hier afgebeeld, zijn

Fransche onderdanen, maar feitelijk bezitten

doet Frankrijk het eiland Tahuata sedert

lang niet meer
;
jaarlijks komt er een oorlog-

schip op de reede, maar de bemanning gaat

niet aan wal en de inlanders komen niet aan

boord, zoodat de aanraking niet heel innig

is. Op Nukuhiva, het grootste eiland, is de

Fransche invloed nog het meest merkbaar;

bedekt dan een effenkleurig tricot. Bij de

mannen begint de kunstbewerking reeds op

hun veertiende jaar en zij wordt voortgezet

eigenlijk tot den dood ; de vrouwen laten zich

alleen de lippen, de armen en beenen tatoeëeren.

En behalve door het al of niet tatoeëeren

verschillen de inwoners der eilanden van deze

groep nog aanmerkelijk van elkander; ja, elk

dal van hetzelfde eiland geeft andere physio-

nomiën te zien, zoodat een scherp omlijnd

type niet te geven is. Talrijke kruisingen met

vreemden moeten aan deze verschillen ten

grondslag liggen.

het is de residentie van den gouverneur en

er wonen een aantal Europeanen, die oorzaak

zijn, dat het oorspronkelijk karakter van de

maatschappij gaandeweg verloren is geraakt.

De menschen op onze afbeelding zijn niet

getatoeëerd, daarentegen is de tatoeage op

Fatuhiva, 't zuidelijkste eiland, algemeen

;

deze eilanders zijn ongekleed, maar hunne met

figuren beëtste huid geeft hen het aanzien

goed gekleed te zijn; het is alsof zij, zooals

ze daar zijn, in een Europeesche stad zouden

kunnen rondwandelen zonder aanstoot te geven,

alsof dit figurenrijke schilderwerk veel meer

Geheel andere berichten dan vroeger over de

vrijgevigheid der vrouwen en de kaapzucht der

bewoners in het algemeen voor waar werden

aangenomen, zijn in lateren tijd tot ons ge-

komen ; het is gebleken, dat indertijd de vrou-

wen der Markiezen-eilanden zich zeer vrij hebben

gedragen op de schepen der walvischvaarders,

maar onder pressie der Europeesche bemanning

en in de overtuiging, dat hetgeen men van haar

vorderde tot de manieren der blanken behoorde.

Een feit is het, dat zij thuis zeer ingetogen leven

en voor de eerlijkheid der inlanders pleit zeker,

dat er na het vertrek van honderden hunner,
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die een bezoek hadden gebracht aan een oorlog-

schip op de reede, niets werd vermist en zelfs

de kleine geschenken bleken achtergelaten te

zijn, die aan vrouwen en meisjes waren uitge-

reikt. Meer en meer komt aan den dag, dat

sommige oude reisbeschrijvingen, opgesteld

door weinig kritische en tot juist waarnemen

slecht onderlegde zeevaarders, zeer voorzichtig

moeten geloofd worden.

Voor de prediking van het Christendom zijn

de Markiezen een niet zeer dankbaar land

geweest. Menschenoffers worden niet meer

gebracht, maar nog niet lang geleden heeft

men daarmede opgehouden; in 1883 werd het

laatste slachtoffer gebraden en opgegeten,

maar de offerplaats bestaat nog en nu en dan

gaat de priester er nog heen om er zijn hokus-

pokus op te zeggen. Het misbruik van gegiste

kokosmelk is nog steeds in zwang bij de

mannelijke bevolking, die zonder eenigen

arbeid van belang den dag van 's morgens zes

tot 's avonds zes doodende, bij 't vallen van

de duisternis en den aanvang van den twaalf-

urigen nacht niets beter weten te doen dan

zich bedrinken. Door den aard van het

terrein leven de bewoners van een dal zeer

geïsoleerd
;

schepen komen er niet ; de op-

voeding der kinderen geeft geen zorg daar

deze gemeengoed zijn ; tabak hebben zij

niet ; iets uitvoeren wat een ander niet ziet of

niet weet is onmogelijk, zoodat men zelfs niet

met kwaadspreken zich kan amuseeren — Wat

is bij zulk een leven begrijpelijker dan dat

men zich bedrinkt? Het gevolg hiervan is, dat

de mannen een gedeelte van den nacht hun

roes uitslapend, onvoldoende gekleed buiten

doorbrengen en in het volstrekt niet milde

klimaat long-aandoeningen oploopen. De long-

tering eischt op den duur vele offers en doet

de bevolking langzamerhand slinken in aantal.

Van de oorspronkelijke wapens, in de veel-

vuldige onderlinge oorlogjes gebezigd, is weinig

meer over. Vuurwapens hebben deze ver-

vangen, maar zijn weinig gevaarlijk, daar öf

de munitie ontbreekt, öf hun toestand van dien

aard is dat zij niet meer gebruikt kunnen

worden.

DE SANDWICH-EILANDEN.

Van de Markiezen moeten wij nu een grooten

sprong noordwest-waarts maken om tot de af-

gelegen groep der Sandwich-eilanden te komen,

die, even beneden den Kreeftskeerkring en tus-

schen 155 en 160° W.L. gelegen, een station

vormen in den weg welke van Nieuw Zeeland

met een noordoostelijke bocht naar San Fran-

cisco voert. Het klimaat der Sandwich-eilanden,

zooals ze daar midden in den grooten Oceaan

liggen, is een der gezondste van de geheele

wereld en ondanks den afstand, die trouwens

via San Francisco spoedig is doorloopen —
in 25 dagen van Honolulu naar Parijs —
komen er zoowel uit Europa als uit Amerika

zieken het herstel hunner gezondheid zoeken.

Gezien zijn deze eilanden reeds ongeveer

twee eeuwen vóór de komst van Cook door

andere Europeesche zeevaarders, door Spaan-

sche galjoenen, afgedwaald van de route tus-

schen Mexico en de Philippijnen. Maar onze

kennis van dezen archipel dagteekent uit het

jaar 1778 toen Cook er landde met zijne

schepen, door de eilanders eerst voor een

drijvend mastbosch, later voor walvisschen met

zeilen aangezien. Cook, bij zijn komst als een

god vereerd en aangebeden, werd later door

een zijner aanbidders vermoord, toen bleek

dat hij de goddelijke eigenschap der onkwets-

baarheid miste. Lapérouse kwam na hem, ver-

volgens Vancouver, Brown en anderen. Wal-

vischvaarders liepen de haven van Honolulu

binnen, kooplieden, zendelingen, onderzoekers

van allerlei landaard vestigden zich ter kuste

— en thans is de Sandwich-groep, door een

litteratuur die in bijna geen enkel opzicht

leemten van kennis heeft aan te wijzen, het

best bekende deel van Polynesië.

Jong meisje van Hawaii.
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In een naar het noordwesten zich richtende

reeks liggen de eilanden, afnemend in grootte

en in vulkanische werking tevens. Op Hawaii,

het grootste en zuidelijkste, staat de hoogste

vulkaan, zijn lava ontlastende door twee kraters

en ruim 4100 meters uitstekend boven het

zeevlak. Op de volgende eilanden eveneens

gekraterde vuurbergen, maar zwak in hunne

uitingen en niet in staat iets anders voort te

brengen dan warme bronnen
;
nog meer noord-

westwaarts zijn kraters en lavastroomen niet

goed meer te herkennen, bedekt als ze zijn

door een welige vegetatie; en evenals elders

voorkomt, zijn hier de koraalriffen talrijker en

van grooter omvang.

De Sandwich-eilanden, die thans aan de

Vereenigde Staten behooren, werden oorspron-

kelijk bewoond door Polynesiërs, die men
Kanaken heet en, niettegenstaande den grooten

afstand van Nieuw-Zeeland, toch met de Maori

veel overeenkomst hebben, in voorkomen en

ook in taal ; maar deze zijn grooter, magerder

en grover van lichaamsbouw. Hun huid is

niet zoo donker als die der Fidjiérs en niet

zoo licht gekleurd als die der Tonganeezen

;

slechts bij uitzondering ziet men een krullebol

onder hen. Hun oorspronkelijke manier van

doen is zeer verwaterd door invloed van bui-

ten ; meer dan een halve eeuw al verwaarloozen

zij het godsdienstig ceremonieel en wandelen

zij met evenveel onverschilligheid tusschen de

ruïnen hunner heiligdommen als de Galliërs

onzer dagen te midden van de bouwvallen

van Karnak; maar even onverschillig is hij

tegenover de kerken van allerlei richting

waarvan Honolulu thans wemelt. Op wonder-

lijke wijze haspelen zij de eigenaardigheden

uit den ouden vóór-Europeeschen tijd en de

nieuwerwetsche dingen dooreen, en wat zij

naapen, van het blanke ras is — zooals ge-

woonlijk — niet het meest verhevene. Prof.

Buchner, die het ras door en door kent en

op zijn talrijke reizen met eilanders van allerlei

slag omging, loopt er niet mede weg. Te Hilo

op de noordwestkust van Hawaii verblijvende,

kreeg hij een politie-agent voor zijn deur om
hem te beschermen tegen de vrouwelijke be-

volking; nergens ter wereld is de zinnelijke

Eilanders van Hawaii.
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Vrouw van Hawaii.

natuur der vrouw meer ontwikkeld dan op de

Sandwich-eilanden. Of dit altijd zoo geweest

is, dan wel verergerd onder den invloed der

immigranten? Waarschijnlijk is 't eerste, maar

het tweede is daarom niet onmogelijk ; aan-

nemelijk is, dat hier een oorspronkelijke nei-

ging zetelt, wanneer men de beschrijving hoort

die Buchner geeft van de dansen welke in onze

oogen hoogst onwelvoegelijk schijnen, maar die

vroeger veel vrijer moeten geweest zijn en 't

waarschijnlijk nog zijn, wanneer de danseressen

zich onbespied wanen door vreemden. De
teruggang van het aantal eilanders is zonder

twijfel voor een deel te wijten aan deze zeden

;

Cook was wel overdreven in zijn schatting

toen hij de bevolking op 400.000 stelde; mis-

schien zijn er 200 ooo geweest, maar dan- is

de vermindering tot op 40.000 in 1884 toch

nog groot genoeg ; het slimst is dat de vrou-

wen in de minderheid zijn, die, naar men weet,

bijna overal numeriek de meerdere zijn van

den man. Vreemdelingen hebben de leemte

aangevuld en de inboorling is thans in zijn

eigen land minder talrijk dan de immigrant

Kruisingen hebben ook hier in allerlei richting

plaats gehad en zoodoende wordt het hoe

langer hoe moeilijker de menschen terecht te

brengen naar hunnen landaard; afzon-

derlijke menschenrassen zijn er eigenlijk

niet meer. Onder 't teeken van het ver-

keer leven heeft zijn goeden kant, maar

voor het thuisbrengen van al de menschen

die voor een vierde of voor een achtste

europeesch bloed in de aderen hebben is

dat verkeer heel lastig. Kruising van den

blanke met zwart, bruin of geel is regel

geworden en wanneer dit zoo voortgaat

zien over duizend jaar alle menschen er

I precies eender uit.

De Chineezen zijn niet als vrije emi-

granten op de Sandwich-eilanden geko-

men, maar als contract-koeli's voor de

suikerplantages en andere cultures, koffie,

katoen en, een weinig, tabak. Velen zijn

getrouwd met vrouwen des lands en kre-

gen kinderen, waarvan de meisjes meestal

op de moeder, de jongens den vader ge-

lijken. Bij terugkeer naar zijn vaderland

neemt de Chinees gewoonlijk zijn zoontjes

mede terug, terwijl hij met de moeder

de dochters achterlaat. Maar zeer velen

blijven, ook na verloop van den contracttijd,

en beginnen een handwerk of zetten — wat

overal ter wereld een aantrekkelijkheid schijnt

— een zaakje op.

Japanners en Polynesiërs van de andere

eilanden vindt men mede hier en dan ook

eilanders die men er niet zou zoeken: Portu-

geezen van de Agoren. Beter dan anderen

weten deze Lusitanische boeren zich te passen

aan hunne nieuwe omgeving ;
gewoon te leven

onder niet meer dan tien graden breedte-

verschil, gewend aan de jaargetijden van een

gelijksoortig klimaat, op Hawaii terugvindend

den grond en de planten van hun land, is het

alsof ze niet van vaderland veranderen door

den Atlantischen 'Oceaan met de Zuidzee te

verwisselen. Van jaar tot jaar neemt hun aantal

toe en er is zelfs een geregelde dienst tusschen

de Agoren en de Sandwich-eilanden ; maar

het gebrek aan vrouwen verhelpen deze aan-

voeren van mannelijke vreemdelingen niet.

Indertijd was het getal vrouwen ongeveer een

derde van de geheele bevolking en men begrijpt

welke zonderlinge toestanden daardoor ontstaan.

Een groot kwaad op deze eilanden is de

lepra, die in 1848 werd ingevoerd. Bij hon-

derden zijn de inlanders door deze ongenees-
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Visscher van Hawaii.

lijke ziekte aangetast en zij die de eerste ver-

schijnselen vertoonen, worden naar het eiland

Molokaï, een van de groep, gezonden, tenzij

het hun gelukt naar de Vereenigde Staten te

ontsnappen. Daar, op het eiland Molokaï, leven

Man van Hawaii met kalebassen.

zij zoo vrij en zoo goed als ze het verlangen,

maar zij mogen het niet verlaten. Door deze

afzondering merkt men op de overige eilanden

weinig van de plaag.

Verder is het leven » voorzien van allerlei

gemakken." Post, telegraaf, telefoon,

spoorwegen zelfs, stoombootdiensten tus-

schen de eilanden en tal van scholen vindt

men er ; van hun zevende jaar af kunnen

alle kinderen, ook inlandsche, lezen, schrij-

ven en rekenen. Honolulu heeft zelfs ge-

leerde genootschappen en dagbladen,

Engelsche en in Kanakentaal. Maar dat

alles heeft niets te maken met de raeu-

schen die men bedoelt door van de Sand-

wich eilanders te spreken, van de forsche

gestalten, zooals de visscher van Hawaii

er een te zien geeft; zonen van het oude

ras en onvermengd van bloed ; met ko-

ningen en hoofden als athleten, die boven

het volk uitstaken.

NIEUW-ZEELAND.

Even ver als de Sandwich-eilanden be-

noorden de centrale groep van Polynesië

lio-g'en, zoeke men Nieuw-Zeeland ten

zuiden daarvan. De beide eilanden, door

Cook-straat gescheiden, het Noorder- en

De Volken der Aarde II. 8
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Zuider eiland, zijn, in 1642, het eerst gezien

en gedoopt door Abel Tasman ; daarna is

er, zoover men weet, geen Europeaan ge-

weest vóór Cook, in 1769. Beide eilanden

zijn één van maaksel en uiterlijk en staan

in zee op hetzelfde voetstuk. Heerlijk schoon

is dat uiterlijk, vol afwisseling het landschap,

met zijn sneeuwbergen, gletschers, zijn wer-

kende en werklooze vulkanen en zijn meeren

;

de flora is niet rijk en de fauna op de vogels

na evenmin ; onder de laatsten zijn zonderlinge

dieren, de kea, een vogel die tot de planten-

etenden behoorde vóór de invoering der schapen,

maar die daarna carnivoor is geworden ; de

kipvormige kiwi, zonder staart of vleugels en

behaard in plaats van bevederd ; en de moa
waarvan nog maar alleen de beentjes als over-

blijfselen uit vroegeren tijd voorhanden zijn

en dat een struisvogelachtig dier moet geweest

zijn van drie meter hoog.

De eilanders die de blanken op Nieuw-Zeeland

vonden, behooren zoowel lichamelijk als geeste-

lijk tot de beste uit deze eilandenwereld. Bij

hen bestaat nog een vrij preciese overlevering

betreffende hun trekken door den archipel en

Maori vrouw met kind.

hunne komst op Nieuw-Zeeland, zoodat men
deze laatste kan stellen in een tijd die vier

of vijf eeuwen achter ons ligt; dat zij, de

Maori, van een der andere Polynesische eilan-

dengroepen kwamen, lijdt wel geen twijfel

;

dat de Sandwich-eilanders met de Maori over-

eenkomen zagen wij reeds, maar ook met de

Tonganeezen hebben zij veel gemeen en van-

daar loopt de zeestroom juist op Nieuw-Zee-

land aan.

De Maori kunnen een fraai slag menschen

genoemd worden, maar staan achter bij de

Samoanen en de Tonganeezen
;

zij zijn nogal

groot, flink gebouwd, breed van borst, maar

wat kort van beenen ; hebben regelmatige trek-

ken, licht vooruitstekende wangbeenderen, een

hoog voorhoofd en gegolfd zwart haar. Maar

er is veel verschil in uiterlijk — het gevolg

waarschijnlijk van vroegere vermenging met

het een of andere Melanesische ras, dat zij op

Nieuw-Zeeland vonden en waarvan zij de

mannen opaten en de vrouwen bewaarden

;

vandaar dat er door verschillende berichtgevers

zoo uiteenloopend over het uiterlijk dezer men-

schen wordt gesproken. Het tatoeëeren van

het aangezicht geschiedt nergens zoo uitvoerig

met regelmatige figuren, uit sierlijk gebogen

en gegroepeerde lijnen samengesteld; maar het

gelaat krijgt door het wegnemen van de huid

langs al die lijnen een strakke, houten uit-

drukking. De vrouwen doen zich alleen lippen

en kin tatoeëeren. Terwijl vroeger deze zeer

pijnlijke versiering algemeen was en iemand

die »iets" beteekende, er niet buiten kon, gaat

langzamerhand de liefhebberij voor tatoeage

verloren.

Een niet misplaatst gevoel van eigenwaarde

hebben deze menschen altijd bezeten, een zekere

fierheid, ook tegenover de Engelschen, die zich

de heerschappij over deze eilanden hebben

aangematigd en die zij nooit als hunne meer-

deren, wel altijd als hunne gelijken hebben

beschouwd ; in politieke besprekingen ontbreekt

bij hen niet het logische betoog, op school

zijn de Maori-kinderen in verscheidene vakken

de Engelsche jongetjes de baas en bij een

spel dat behendigheid eischt, zijn zij behendiger

dan de vreemdelingen. Maar zoo langzamer-

hand is het oorspronkelijke in de zeden der

inlanders verloren gegaan. Menscheneten doen

zij niet meer, zooals weleer, toen zij zelfs naar
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Meisje der Maori.

de oostelijk gelegen Chatham-eilanden steven-

den, waar een op 'n Engelsch schip dienende

matroos zulke goedige menschen ontdekt had,

juist geschikt om op te eten, en welker goed-

heid zij op die wijze meenden te kunnen deel-

achtig te worden ; en ook het koppensnellen

behoort tot het verleden en de tijden zijn

voorbij, dat men zonder veel moeite fraai

getatoeëerde hoofden voor een appel en

een ei kon verzamelen. Zij kleeden zich öf

geheel öf gedeeltelijk Europeesch, de vrouwen

zitten zelfs met cylinderhoeden te paard en

schamen zich om op straat de neuzen tegen

elkaar te wrijven, zooals de gewone begroetings-

manier der Maori is. Velerlei handwerk be-

oefenden zij niet, maar wat zij deden ge-

schiedde goed ; het verblijf in een streek dat,

vergeleken bij hun geboortegrond, een minder

gunstig klimaat en niet zoo grooten overvloed

aan eetbare producten aanbiedt, moest hen

prikkelen tot grooter inspanning ten behoeve

van hun levensonderhoud ; als landbouwers

waren zij voortreffelijk en hunne tuinen werden

met zorg verpleegd ; als houtsnijders stonden

zij bijzonder hoog, en de zorg en trots waar-

mede men thans in musea het oude, mooie

snijwerk der Maori bewaart, dat hunne
huizen en booten sierde, en zonder ijzeren

werktuigen werd vervaardigd, zegt duidelijk

dat het nieuwere daarbij niet haalt ; het vlech-

ten van de mat die 't voornaamste stuk van

hunne kleeding was en hier en daar nog is,

waarin zij zich wikkelen tot den hals toe,

eischte veel bedrevenheid; en daarenboven

looiden zij hondenhuiden en bereidden zich

mantels van kiwi-haar en vederen van andere

vogels.

In het jaar 1840 toen de Engelschen voor

't eerst op de eilanden kwamen, woonden er

naar schatting 120.000; in 1856 was dit getal

verminderd tot op 65.000, in 1874 tot op

46.000, in 1886 tot op 43.000 en de laatste

volkstelling (1896) geeft een cijfer van ongeveer

40.000 inboorlingen en kleurlingen samen,

waarvan er 2000 op het Zuider-eiland wonen.

En — merkwaardig — het is niet alleen de

mensch en zijn habitus die verdwijnt ten koste

van den vreemdeling, maar het zijn ook planten

en dieren ; het Engelsche gras krijgt een steeds

uitgebreider veld van verspreiding, een Noor-

weegsche rat verdrijft de inlandsche, onze huis-

musschen hebben er al evenveel drukte als

overal elders. De Maori zelf ziet zeer goed

het "slot van dezen strijd tusschen vreemd en

eigen. Evenals de rat van den blanke onze

rat heeft verdreven, zegt hij, zijn vlieg onze

vlieg, zijn klaver onze varens, zoo zal ook de

Maori het veld moeten ruimen voor den blanke.

Voor een deel is daaraan schuld de geïmpor-

teerde kleeding, of beter het misbruik dat zij

van die kleeding maken, door in plaats van

den voortreffelijk beschuttenden matten mantel

het eene oogenblik een menigte Europeesche

kleederen, het andere zoo goed als niets aan

te trekken ; zoogenaamde vliegende tering,

rheumatiek en koortsen zijn geen ongewone

oorzaken van den dood. In 't algemeen heeft
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het onder directen of indirecten vreemden in-

vloed aanleggen van kleeding waar ongekleed

gaan gewoonte was en van samengestelde

kleeding waar eenvoudige gedragen werd,

den levensduur van menigen inlander en ei-

lander verkort. Het volk ten goede gekomen

is ook deze beschaving alweer niet. Het meest

te beklagen is de Maori in de steden ; tot

arbeid in dienst van Europeanen is hij onge-

negen, en liever brengt hij zijn tijd in ledig-

heid door en wat daarmede gewoonlijk

samengaat — misbruik makende van sterken

drank, tot hij geworden is de verachte prole-

tariër. Hier is een voorbeeld dat de oorspron-

kelijke bevolking lijdt eenvoudig door de aan-

wezigheid van vreemdelingen, die haar, nadat

zij gewapenderhand hadden bezit genomen van

den grond, wel niet feitelijk en met opzet

Maori man en vrouw.

kwaad hebben gedaan, maar zich evenzeer

onthouden hebben haar goed te doen, te doen

wat goed voor haar was.

De prediking van het Christendom heeft

hier nog niet veel uitgewerkt; wel zijn de

Maori grootendeels zoogenaamd Christenen en

vieren zij den Zondag nog strenger dan de

Engelschen, maar meer dan schijn is het niet

;

zonderling zou 't tegenovergestelde zijn ; hun
eigen godsdienst heeft een stevig gestel en een

sterk bevolkten Olympus ; vrees en nogmaals

vrees is tot hunne aanbidding dezer goden de
aanleiding en het geloof aan de hel — in een

land zoo rijk aan vulkanen, rommelende kraters

en geysers niet onbegrijpelijk — leidt hunne
handelingen in vele gevallen. Ook in hunne
overleveringen is sprake van een zondvloed,

maar in plaats van een ark waarin de eenige

familie die het blijven leven waard
was, werd gered, verhalen zij van
een visscher die met drie zijner

broeders eene nieuwe generatie kwam
vormen. Hun scheppingsverhaal ge-

waagt van een god Tiki, die op de

aarde kwam kort na de schepping,

die van roode klei een man vormde,

dien met zijn bloed vulde en, ziende

dat het goed was, namelijk dat deze

mensch begon te leven, nog een

vrouw daarbij te voorschijn riep.

De wapens der Maori, hunne

knotsen, de houten, vioolvormige

mera, zooals Porotiti er een in de

hand houdt en de spatelvormige van

steen zooals nevenstaande Nieuw-Zee-

lander voert, worden langzamerhand

zeldzamer. In het binnenland zal

men nog wel een en ander vinden

;

intusschen zij men, zoekende naar

het onvervalschte leven der Maori,

er op bedacht dat de beschaving

diep is doorgedrongen ; in de om
hun natuurschoon door toeristen veel

bezochte streken, kan men, al liggen

ze wat veraf, van alles te zien krijgen,

mits tegen betaling, evenals in de

kermistent, waar de eskimo aanstonds

zijn maal van levende bot zal be-

ginnen, naar de impressario vertelt.

Hier in Nieuw-Zeeland ziet men

de vrouwen rooken, de mannen
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rondloopen in hunne nationale dracht, de

kinderen in koud of in warm water — naar

verkiezing duiken om het kopergeld er

uit te visschen. En wie nog wat meer

geeft en voor de consumtie zorgt, krijgt ook

de haka te zien, de dans van de Nieuw-Zee-

landsche schoonen, eene voorstelling van de

zeven hoofdzonden of van enkele daarvan.

Dergelijke comedie-vertooningen staan vrijwel

op een lijn met de wapens en de gereedschappen

die voor export worden gemaakt.

Misschien dat in King's Country ter opper-

vlakte van 2500 vierkante kilometers op het

Noorder-eiland gelegen, ten westen van het

Taupo-meer, nog het langst bewaard zijn ge-

bleven de oude tradities der Maori, samen

met hunne kleeding en fraai besneden wonin-

gen. Verontrust door de steeds meer grond

inpalmende westerlingen, besloten de Maori

voortaan daar geen land meer te verkoopen,

geen blanke meer toe te laten
;

bij al de

stammen op het congres vertegenwoordigd

ging de bijl van hand tot hand, ten teeken

dat wie zijn woord brak met den dood zou

gestraft worden. Dat was in 1854. Tot meer-

deren samenhang van deze tot dusver niet

verbonden stammen, kozen zij zich een koning

en vormde onder diens gezag een gemeen-

schap. Engeland heeft langen tijd vruchteloos

gepoogd van dezen koning — werkelijk tot dien

rang verheven omdat de behoefte aan een

middelpunt van het gezag zich deed gevoelen

— een ambtenaar te maken, van zijn koning-

schap een goed bezoldigde administratieve be-

trekking. Welk een westersch proza naast de-

zen weldoenden onaf hankelijkheidszin 1 Geduld.

Ieder jaar vermeerdert de blanke bevolking met

ongeveer twintigduizend personen. En ieder

jaar vermindert de Maori in aantal, in kracht

en in energie. Hetzelfde vicieuse verschijnsel

dat wij reeds elders deden opmerken, de groo-

tere sterfte bij de vrouwen, bij haar die in

staat zouden zijn het volk er weder bovenop

te helpen, doet zich ook hier voor.

Daar tegenover staat dat op Nieuw-Zeeland

driemaal meer blanke kinderen geboren worden

dan er sterven. De geschiedenis van de vestiging

der Engelschen op dit eiland en het verloop

van de vorderingen die zij daar gemaakt heb-

hebben, zijn in hooge mate belangwekkend.

In een zestig jaar is op Nieuw Zeeland

alles anders geworden. De groote steden aan

de kust met al hun geriefelijks zijn uit niets

ontstaan; de schapen die er zijn ingevoerd

Groep van Maori
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leveren jaarlijks voor veertig millioen gulden

wol en worden daarna bevroren bij scheeps-

ladingen naar Engeland vervoerd ; van de konij-

nen, die men er in een onbewaakt oogenblik heeft

ingevoerd en die nu de schapen het gras voor

de voeten wegmaaien, worden jaarlijks twaalf

millioen huiden uitgevoerd; in de bosschen

vindt men herten, reeën en hazen en verwil-

derde huiskatten, die evenmin tot de oorspron-

kelijke fauna van het land behooren als de

ingevoerde varkens, de zalmen en forellen, de

verschillende hoendersoorten en de zangvogels.

Dat alles gedijt uitstekend. De Maori, de mensch

van het land, maakt wel een pover figuur daarbij.

HOOFDSTUK III.

MIKR ONESIË.

Deze eilandengroep — een zonderling ge-

heel van allerlei heterogene bestanddeelen —
ligt ten noorden van Melanesië en grenst ten

westen aan de Philippijnen. Tot Mikronesië be-

hooren in het oostelijk deel de Gilbert- of

Kingsmill-eilanden, ten noorden daarvan de

Marshall-groep, westwaarts de Carolinen en de

Pelau-eilanden en benoorden deze beide de

Marianen of Ladronen die naar Japan reiken.

De nog noordelijker gelegen Magelhaes-archipel

valt buiten de lijn waarmede men gewoonlijk

Mikronesië omvat.

Iets aparts zijn de Mikronesiërs niet. De vol-

gende korte omschrijving zag ik onlangs in

het Britsch Museum ten behoeve der bezoe-

kers bij de voorwerpen van deze groep neer-

gelegd : Micronesia, inhabited bij a mixed race

with brown skins of varying shades and with

Melanesian, Polynesian and Malayan affinities.

Their cutting-implements were in former times

largely made of shell. Op de Marianen zijn de

oorspronkelijke Chamarro dermate met Tagal-

len van de Philippijnen vermengd, dat de be-

volking welke de Spanjaarden er vonden bij het

eerste verkeer op de eilanden, niet meer te herken-

nen is. De bewoners van de Marshall-eilanden

worden ons als zuivere Mikronesiërs beschre-

ven, terwijl die van de Gilbert-eilanden veel

Polynesisch bloed heeten te hebben. Van
beide zijn de eilanders goed gebouwd maar

klein, donkerder van huidkleur dan de Poly-

nesiërs, sterk variëerend tusschen geelbruin

en donkerbruin ; een goed slag menschen die

veel van hun eigenheden verloren hebben door

de aanraking met Europeesche handelaars.

De Carolinen op zichzelf zijn weder een

conglomeraat van zeer onderscheidene deelen.

De menschen zijn verschillend en hun gereed-

schap, kleedij en wapentuig is het evenzeer

;

het is ondoenlijk dat alles onder een alge-

meenen noemer te brengen; de een vindt den

invloed van Papoea's merkbaar op déze eilanden

van de groep, een ander meent sporen van

verkeer met de Samoa te zien op gene. Ook
over de Carolinen-bewoners wordt door de

reizigers gunstig gesproken, zoowel wat hun

Meisje van het eiland Ruk (Carolinen).
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karakter als wat hun uiterlijk betreft. De
Pelau-eilanden, door sommigen tot de Caro-

linen gerekend, zijn bewoond door Mikronesiërs

bij welke, naar enkele onderzoekers meenen,

een vermenging met Papoea-stammen opvalt.

Zij zijn flink gebouwd en worden door vroegere

reizigers geroemd om hunne goede eigen-

schappen, maar latere spreken heel anders en

doen uitkomen dat de omgang met blanken

bij deze eilanders een zedeloosheid, hebzucht

en achterdocht heeft gekweekt die hun eer-

tijds vreemd waren.

Inmiddels, terwijl de bevolking meer en meer

nieuwerwetsch wordt, staan op het eiland

Ponapé, als groote vraagteekens uit de oud-

heid, de ruïnen van basalt, waarvan de tegen-

woordige eilanders niets weten, noch omtrent

de bouwmeesters, over wier kunstvaardigheid

zij zich evenzeer verbazen als de Europeanen

dat doen.



Australiërs aan den scheepsbouw.

AUSTRALIË.

HOOFDSTUK I.

HET VASTELAND.

Wanneer wij van Nieuvv-Holland gaan spreken

en zijn bewoners, dan herinneren we ons de

eerste reizen der Hollanders daarheen, met 't

Duyfken in 1606, welk schip de oostkust dei-

Golf van Carpentaria ontdekte, de eerste

authentieke ontdekking van een gedeelte van

het groote Zuidland ; met de Eendracht die in

1616 de westkust van Australië naderde, met

de Leeuwin enkele jaren daarna. In 1644 ont-

dekte Tasman de westkust van Australië,

nadat hij twee jaar vroeger 't bestaan had

bekend gemaakt van het eiland, dat thans naar

hem Tasmanië heet, zonder er achter te komen
of 't nu eigenlijk een eiland was of een schier-

eiland. De voeling met het land was dus n*g

niet sterk, en evenmin de gemeenschap met

de bewoners. Men schat het aantal der oor-

spronkelijke bewoners, die op het Australisch

continent woonden toen de Europeesche reizi-

gers den voet aan wal zetten, op 150 tot

200,000; die bevolking had twee- of driemaal

grooter kunnen zijn en nog had men van een

schier onbewoond land kunnen spreken, zijn

oppervlakte in aanmerking nemende. Maar

hoe verspreid ook, bleken de bewoners van

dit massieve brok grond veel op elkander te

gelijken, zoo in taal als in uiterlijk, zoodat de

deskundigen er geen bezwaar in zagen deze

Australiërs tot een en hetzelfde ras te brengen,

tot een in de menschheid op zich zelve staande

groep. Hetgeen niet belet dat er enkele

individuen doorloopen die blijkbaar van elders

gekomen zijn, uit Insulinde, van Nieuw-Cale-

donië, uit een of anderen Papoea-stam.

De Australiërs die nog niet in een toestand

van verwording zijn geraakt door hun samen-
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treffen met koloniseerende vreemdelingen, heb-

ben het uiterlijk van flink gebouwde en redelijk

gespierde menschen, met laag maar breed voor-

hoofd, stompen neus, breeden mond, ontwik-

kelde onderkaak, en levendige bruine oogen,

beschut door sterk vooruitspringende wenk-

brauwbogen
;

zij zijn zwart, beter koffiekleurig,

soms koperkleurig en hebben geen wollig haar

;

het geheele lichaam is sterk behaard, voor-

namelijk de borst ; hun baard is veel dichter

dan die van de negers en hunne lippen zijn

niet zoo dik; kuiten missen de spichtige beenen

en de voeten zijn klein en plat. In lichaams-

kracht staan zij bij de Europeanen achter en

wanneer men de reizigers gelooven mocht,

die deze menschen alleen gezien hebben in

de streken van het binnenland welke soms

langen tijd bijna geen voedsel opleveren,

of de jagers, die hen als wild vervolgd

hebben, dan zouden zij zonderlinge monsters

met afzichtelijk uiterlijk zijn. Men beschrijft

ze gaarne als wezens die zoo

wat tusschen mensch en aap p

"

staan, meer aap dan mensch

zijn, geneigd als men is kwaad

te spreken van hen die men
iets misdaan heeft. ,,Thetreat- *

ment they have received at

our hands can only be des-

cribed as shameful." Wanneer

een Engelschman zoo schrijft,

dan is 't zeker heel erg geweest.

Van het oogenblik af dat

er Europeanen landden, is de

positie der Australiërs gaande-

weg verslimmerd. Van het land

is hun het beste ontnomen,

en het wild dat hun onder-

houd was is verjaagd. Ook hier

bracht de beschaving in haar

nasleep allerlei ellende mede;

tering, mazelen, pokken deden

hun intocht ; de kleeding met

de haar volgende ziekten

der ademhalingsorganen hielp

krachtig mede aan het sloo-

pingswerk, gevaarlijk als zij is

voor den mensch die er niet

mede weet om te gaan en

ze uit doet als hij ze juist

moest aanhouden.

Het aantal Australiërs is dikwijls te laag

opgegeven, en aanzienlijk hooger is de laatste

schatting, die van 200.000 onbeschaafde inboor-

lingen van het vasteland spreekt. Maar hoe

ook — een snelle vermindering viel op te

merken; maatregelen indertijd van regeerings

wege genomen, mochten niet baten
;
blijkbaar

was 't te laat toen in 1821 en later in 1842

duizenden zijn uitgegeven tot verbetering van

den toestand der inlanders. Er werd zelfs een

maatschappij opgericht, de Society for the

protection of aborigines ; scholen voor inland-

sche kinderen werden te Adelaïde en elders

gesticht en rijkelijk ondersteund. Alles vergeefs.

Het deel van Australië waar de bewoners

het laagst staan, is de dorre streek die men
centraal-Australië noemt, waar de mensch,

vermagerd en vermolmd door honger en

dorst, den grond moet doorwoelen om een

eetbaren wortel of een spruitje water te vinden
;

het best ontwikkeld is hij aan de oostkust,

Man van Prince ol Wales-eiland.
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Krijgsman vau Prince of Wales-eiland.

waar de milde natuur hem in overvloed voedsel

en drank verschaft. Onaangenaam rieken doen

zij allen
;

zij zijn gewoon de huid in te wrijven

met vet, vervolgens met houtskool en oker -

alles ter bescherming tegen de zonnestralen en

tegen de koude
;
ongetwijfeld heeft een en ander

invloed op de kleur van hun huid en men mag
vragen of de uiteenloopende berichten van

reizigers over de huidkleur der Australiërs

misschien betrekking hebben op dezelfde men-

schen, maar gewasschen en ongewasschen. Deze

zalving van de huid maakt den reuk dien zij,

ook in gewasschen toestand, verspreiden nog

onaangenamer ; een kenmerk is die lucht zeker,

evenals de bijzondere reuk dien ieder individu,

in meerdere en min-

dere mate, van zich

geeft — niet alleen in

Australië — kenmer-

kend is voor dat indi-

vidu.

Wij zagen reeds dat

eene poging om de

blackmen voor onder-

gang te behoeden door

de opleiding te aan-

vaarden van hunne kin-

deren, mislukt is. Geen

volk is dan ook zoo

ongeschikt om tam ge-

maakt te worden ; zelfs

de jeugd, die gewoon-

lijk meer aanpassings-

vermogen bezit, kan

niet aarden in hetgeen

men pleegt te noemen

een beschaafde maat-

schappij
;

zij wil 't bosch

weer in. Te minder nog

zijn de volwassenen in

't gareel te houden ; on-

wil van hun kant is dit

niet, meer onvermogen,

en te vreemder schijnt

dit, omdat aan de Au-

straliërs volstrekt niet

ontbreekt een zekere

aangeboren snugger-

heid, de slimheid van

een ontwikkeld dier,

welke o. a. blijkt bij

het leeren lezen en schrijven, bij het leeren

van vreemde talen, en bij het komiek nadoen

van menschen in hunne meest sprekende eigen-

aardigheden
;

bij dat alles komt het verstand

niet te pas — zoodra dat in werking wordt

gebracht, blijken zij andere wezens te zijn,

volmaakt ontoegankelijk voor onze begrippen

en niet in staat om onzen gedachtengang te

volgen, waar die bv. leidt naar het aanprijzen

van een geregeld leven als handwerksman of

landbouwer. Zij zijn begaafd in velerlei op-

zichten, hebben meestal een fijn gehoor, een

scherpen blik, den flair om iets op te snuffelen,

takt om tot hun doel te komen, onvermoeide

beenen, behendigheid in 't werpen en het
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klauteren ; maar om dat alles aan te wenden

in 't belang van een ander bestaan dan hem
door erfelijkheid eigen werd — o neen! Wij

begrijpen u niet en begrijpen uwe wetten

niet, zeide een stamhoofd tot een Engelsch

regeeringspersoon. Dat hebben de Engelsche

regeeringspersonen op hun beurt nooit be-

grepen.

In de Torres-straat die de noordelijkste punt

van Australië scheidt van Nieuw Guinea ligt

Prince of Wales-eiland, dat met een aan-

tal dergelijke kleine eilanden die het groote

vasteland omgeven, geografisch tot Austra-

lië behoort. De bevolking van Prince of

Wales-eiland, de Kowrarega geheeten, vormt

den uitersten post van de Nieuw-Hollanders

in het noorden en komt vaak in aanra-

king met de Papoea's van de Torres-straat;

de neiging der Papoea's om
zich te verplaatsen is oor-

zaak dat deze eilanden nogal

door hen bezocht worden

;

geheel zuiver in hun doen

als Australiërs zijn de Prince

of Wales-eilanders dientenge-

volge niet gebleven, en men
vindt b.v. bij hen sporen van

landbouw zooals die door de

Melanesiërs gedreven wordt,

terwijl den waren Nieuw-Hol-

lander geen onrecht wordt

aangedaan door de bewering,

dat hij van landbouw evenveel

begrip heeft als van Grieksch.

De potten en pannen die men

in het hooge noorden vindt zijn

eveneens ingevoerd ; de Au-

straliër kende die oorspronke-

lijk niet, kende ook niet de

spijsbereiding door middel van

warm water; zijn vaatwerk —
schelpen, menschenschedels

met hars dichtgesmeerd, hou-

ten bakken, schildpadschalen

en leeren flesschen van die-

renhuiden — is ongeschikt om
er iets in te koken. De ge-

wone manier om vleesch te

bereiden is het roosteren boven

een open vuur of op kolen

en mede kent de Australiër

de Polynesische manier om iets gaar te broeien

in vooraf verhitte ondergrondsche ovens.

In het westen van Queensland loopen een

aantal riviertjes naar de golf van Carpentaria,

de Mitchel, Gilbert, Norman, Flinders, Leich-

hardt, Albert en Roper die gewoonlijk slechts

weinig water afvoeren, maar wier soms diep

in de rotsen gegraven beddingen spreken van

de kracht waarmede destijds hunne wateren

naar zee spoedden. Het menscheneten dat in

het binnenland nog ongestoord zijn gang gaat,

komt ook in het gebied dezer rivieren nog

voor; en de aanwezigheid van in Queensland

gevestigde Europeanen is voor de inboorlin-

gen geen beletsel om, waar het pas geeft of

waar de nood dringt, zich een slachtoffer uit

te kiezen onder hunne natuurgenooten. Gebrek

aan wild, al is er ook plantaardig voedsel in

Vrouw van de Gilbert-rivier, golf van Carpentaria.
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overvloed, is een aanleiding tot kannibalisme

;

hier is 't dus de trek naar vleesch die aanzet

tot de daad, een trek die — in allen ernst

gezegd - een man zoo voorzichtig doet zijn

om zijn poezele vrouw niet lang alleen te

laten. Dan is ook de oorlog eene aanleiding

tot menscheneten, beter : . tot het opeten van

enkele deelen van het lichaam des overwon-

nenen, opdat diens levensaether, zijn moed en

Man van de Gilbert-rivier.

andere goede eigenschappen mogen overgaan

in den overwinnaar. En daarenboven zijn er

nog een aantal variaties in deze gewoonte;

de toovenaar beweert niet goed te kunnen

tooveren zonder menschenvleesch gegeten te

te hebben; ja in sommige streken van Queens-

land wordt het lijk van een jonge vrouw of een

meisje opgegeten door hen die de overledene

bijzonder liefgehad hebben, en zoo voort.

Queensland wijst met zijn noordelijkste punt

naar Nieuw Guinea
;

vroeger, toen men de

Torres-straat nog niet kende, zat Nieuw Guinea

aan Queensland vast en liepen beider kust-

lijnen op de oude kaarten gemoedelijk ineen,

aldus den toestand teekenend zooals hij was

in vroeger tijd, toen Nieuw Guinea nog niet

van Australië was gescheiden. Iedereen die wel

eens langs den wal heeft gevaren en dan een

kustlijn heeft bestudeerd, zal begrij-

pen hoe vergeeflijk dergelijke fouten

zijn, gemaakt in een tijd toen de hulp-

middelen nog zoo weinig hulp ver-

schaften.

Op de oostkust van Queensland

loopt een rivier in zee, welke in de

geschiedenis van Cook's ontdekkings-

reizen eenige vermaardheid en van

dezen reiziger den naam Endeavour-

rivier heeft gekregen. De Endeavour

was het schip waarmede Cookinjuni

1770 op de kust van Queensland aan

den grond raakte. Aangenamer lektuur

dan die oude reisverhalen, die naar

teer rieken, is er niet; zenuwstillend

is hunne wijdloopigheid, opwekkend

de beschrijving der onverstoorbare

volharding waarmede het doel wordt

in 'toog gehouden, al is de reis ook

een voyage en zigzag; vermakelijk

de naïveteit waarmede soms allerbe-

langste dingen worden over 't hoofd

gezien. Toen Cook aan het ontdekken

was, waren de tijden voorbij dat het

„niet dan enckel mirakel van Godt"

mocht heeten, zooals Jan Huygen van

Einschoten zich uitdrukte, wanneer

een schip van de verre reis uit het

oosten behouden naar Europa terug-

keerde. Maar gevaarlijk werk bleef

het varen nog altijd ; voor de ge

baande wegen had men de Zeylaas-

Ordre en wie omstreeks 1 760 van Batavia naar

Japan wilde, wist, met zijn gedrukte Ordre in

de hand, dat bij den ingang van straat Banka

„hier meer als gemeen op het sturen gelet moet

worden, nademaal een kwade gier met op-

gaande vloeden UE. andersints op de modder

zet." Zulke aanwijzingen had Cook blijkbaar

niet, toen hij op de oostkust van Queensland

verzeilde met zijn schip, dat, naar het prentje
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te oordeelen, een schoener-brik moet geweest

zijn. Werkelijk kan men ergens lezen dat Cook
met de Endeavour op het Endeavour-rifstrandde

en in de monding van de Endeavour-rivier

ging timmeren ; hoewel Cook zeer duidelijk

schrijft ,,To the harbour which we had now
left, I gave the name of Endeavour-river."

Vóór tienen was men gerust naar kooi gegaan,

omdat het schip in twintig en een-en-twintig

vadem water zeilde, maar amper een

uur later wees het lood op eens zeven-

tien vadem en een oogenblik daarna

zat men vast, drie en een half uur

uit de kust. De stereotype term bij

schipbreukverhalen gebruikelijk, ont-

breekt ook hier niet : dadelijk was

iedereen aan dek. De Endeavour zat

te rijden op een koraalrif, voor een

schip een allernadeeligst punt van

aanraking en spoedig zag men in het

maanlicht stukken van de spijkerhuid

en van de looze kiel langs zij drijven;

de zes stukjes die aan dek stonden

werden overboord gezet, zoomede de

ijzeren en steenen ballast, vaten, hoep-

ijzer, oliekruiken, alles wat woog en

maar eenigszins gemist kon worden.

Er werd niet meer gevloekt — de

toestand scheen dus wel ernstig. Nog
eens — men moet het verhaal zelf

lezen. Cook leert hier van een zijner

officieren de manier om een lek te

stoppen met een zeil, dat men, buiten

boord, het gat laat dichtdrukken door

het zeewater; in plaats van drie pom-

pen, is er nu na deze reparatie één

voldoende en met vloed wordt het

schip afgebracht en in de riviermon-

ding op den wal gezet Het duurde

een heelen tijd vóór de inlanders kwa-

men opdagen, vriendelijke menschen,

die spoedig familie en kennissen haal-

den en niet de minste passie toonden voor

lappen, spijkers en kralen ; niet leelijk en eer

klein dan groot, met zwart maar niet wollig

haar, levendige oogen en witte tanden, een

zacht en aangenaam stemgeluid en een donker

chocolade-kleurige huid ; wellevend in hooge

mate, elkander voorstellend aan de Europeanen,

namen noemend, zoodra nieuwen zich kwamen
voegen bij de ouden.

Cook ontdekt hier iets wat hij nog maar

éénmaal gezien had, op Nieuw Zeeland, een

heer, schrijft hij, die een zeer opvallend ver-

siersel droeg: een vogelbeen ter dikte van een

mansvinger, vijf of zes Engelsche duimen lang

en gestoken in een' gat van het kraakbeen

dat tusschen de neusvleugels zit; bij al de

bezoekers was dat schot doorboord en ook de

oorlellen, maar daarin zat niets ; banden van

Man van de Gilbert-rivier.

gevlochten haar droegen ze rond de boven-

armen; versierselen genoeg, maar absoluut

geen kleeding — ook hier is dus de mensch

begonnen met zich te tooien alvorens zich te

kleeden. Een die een oud hemd had gekregen,

wond het als een tulband om het hoofd.

Nieuwe ontdekking: de kangoeroe, menuah in

de taal des lands dat later Queensland zou

heeten, een dier zoo groot als een schaap,

De Volken der Aarde III
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met een hoofd, een hals en schouders die

klein zijn te noemen in vergelijking met het

lichaam en een staart die bijna net zoo lang

is als het dier zonder staart, dik bij den aanzet

en taps toeloopend naar de punt ; voor-

pooten van acht Engelsche duimen en achter-

pooten van twee-en-twintig ; het beweegt zich

in opgerichte houding voort door achtereen-

volgende sprongen van groote afmetingen,

waarbij de voorpooten doelloos voor de borst

worden gehouden. Ziedaar de eerste beschrij-

ving van het dier, dat thans ieder jongetje

kent uit ieder dorp, welks hoofd der school

's zomers met zijn klasse een dag gaat apen-

tuinen.

Na twee maanden sukkelens gelukte het

Cook door het barrière-rif te komen met zijn

inmiddels gekalefaat schip. In Cooktown staat

een granietzuil met het opschrift : „In memoriam
Captain Cook, who landed here June 17 1770.

Post cineres gloria venit." Natuurlijk heeft

men ijverig naar de kanonnen gevischt, maar
gevonden zijn ze niet. Cooktown heeft erg

zijn ups en downs gehad; op de kaarten van

1873 ontbreekt het nog geheel; er zijn in dat

jaar zeer rijke goudmijnen ontdekt aan de

Palmer-rivier, binnenslands, mijnen die in vier

en een half jaar bijna vijftig millioen gulden

aan goud hebben opgebracht ; het beste en

edelste uit Australië, uit Europa en uit China

bui

m* w - .. . - .
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Op de Endeavour-rivier, Queensland.

toog naar de Palmer in Queensland, wel veertig

duizend
; heerlijke verzameling zal dat geweest

zijn ! Toen de voorraad goud uitgeput was

verliep de bevolking even snel als zij gekomeu
was, zóó snel dat een spoorweg van Cooktown
naar Maytown aan de Palmer niet vlug genoeg

afgebouwd was en nooit gereed kwam. Achter-

gebleven na de rush zijn een aantal Chineezen

en tengevolge van deze invasie herbergt

Noord-Queensland betrekkelijk veel meer zonen

uit het Rijk van het Midden dan de overige

deelen des lands ; in Cooktown is tien percent

van de bevolking Chineezen. We zullen nu

hier niet kibbelen over de vraag of immigratie

van Chineezen voor- of nadeelig is voor een

land. In 't algemeen is trouwens de vraag

niet te beantwoorden. Welk land, welke Chi-

neezen, met welk doel ? Daarbij is de Chinees

iemand met een aantal goede eigenschappen,

tevreden met een klein loon, weinig verterende,

spaarzaam en onvermoeid als werkman en

reeds dat hindert vele menschen. Het staat

wel aardig te vertellen, dat er in Cooktown

destijds een nieuwe tempel was opgericht door

de daar gevestigde Chineezen, welgestelde

kooplui, planters en speculanten, een bont en

fantastisch versierd gebouw, waar, bij de in-

wijding, in plechtigen ernst deze heeren met

buigingen en strijkages allerlei gekookt en

oneekookt voedsel kwamen bieden aan drie

bijzonder leelijke godheidjes,

terwijl daarbuiten op het voor-

plein zonder tusschenpoozen

knetterend, sputterend en kwa-

lijk riekend vuurwerk werd

afgestoken — maar dit alles

bewijst niets tegen het Chinee-

sche element van Cooktown.

Een dergelijke appreciatie

staat niet veel hooger dan de

minachting waarmede men
eeuwen geleden te Batavia

schreef over „een tempel

eenige jaren voorleden door

de Chinezen tot haere duy-

veldienst gebouwd."

In velerlei opzicht een zeer

belangrijke streek is Centraal-

Australië ; beneden den zee-

spiegel ligt in het zuiden het

gedeelte rond het Eyre-meer,
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Vrouw en man van de Endeavour-rivier

een der binnenlandsche zoutwater-meren die in

den drogen tijd uitdrogen ; noordwaarts daar-

van rijst de bodem tot de zoogenaamde Lower

Steppes, nog meer naar het noorden tot de

Higher Steppes ; de rivieren die op deze bergen

ontstaan, loopen zuidwaarts door de Lower
Steppes, verdwalend en verdwijnend daarna in

het laagland, opgezogen door de zandvlakten.

Ten zuiden en ten westen van deze steppen

liggen groote stukken woestijn, zonder rivieren,

zandheuvel aan zandheuvel, met stekelvarkens-

gras en mijlenlange stroo-

ken van ondoordringbaar

struikgewas. De spoorweg

van Adelaïde, dicht langs

den zuidelijken oever van

het Eyre-meer loopend,

heeft zijn eindstation in

het kleine stadje Oodna-

datta ; vandaar gaat het

noordwaarts op paard of

kameel langs een pad, dat

de telegraafdraad volgt

van Adelaïde naar Port-

Darwin, dwars door het

werelddeel, de zuidpunt

van Australië verbindend

met Europa.

Gewoonlijk is er weinig

water in de rivieren die

van de hooge steppen

afkomen, alleen bij hevige

regens wordt er veel water

afgevoerd, zóóveel dat de

kreken 't niet bij zich kunnen

houden ; dan loopt het om-

ringende lage en droge land

onder en wat langen tijd een

dorre streek is geweest, ver-

andert binnen enkele dagen

in een begroeide vlakte, met

grassen en struikgewas, ont-

kiemd uit het zaad dat maan-

denlang sliep en thans in den

vochtigen bodem ontwaakte.

Maar de eigenlijke woestijn-

streek heeft zelfs deze maar

tijdelijke lieflijkheid niet ; daar

volgen de kopjes van droog

zand elkander op in alle

richtingen, iedere verhevenheid

bezet met bosjes spichtig gras, breinaalden

op een speldenkussen gestoken ; hier en

daar een boom, met een armelijke schaduw,

weinig wild, ratten en hagedissen, die de

inlanders vangen door het stekelgras af te

branden ; in den drogen tijd is zelfs dit

voedsel schaarsch en dan wordt er duchtig-

honger geleden in deze barre oorden, en dorst

als het water moet gezocht worden in de zand-

heuvels, waar het zich wel eens verzamelt en

staan blijft in putten van kalksteen
;
maar

Meisjes van de Endeavour-
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dikwijs ligt daar in het water de karkas van

een dingo die ook drinken wilde en er niet

meer uit kon. En dan de zoutpannen die

in den regentijd meren waren, thans glinste-

rend wit, ingesloten door dezelfde zandheuvels,

met denzelfden spichtigen plantengroei; en alom

doodelijke stilte.

Zoo ziet het* land

er uit waar de Austra-

liërs van het binnen-

land wonen. Als het

lang droog is worden

er bange tijden door-

gemaakt, maar in

gewone tijden is het

leven niet zoo hard,

behalve in de woes-

tijnstreek, waar het

nooit heel aangenaam

moet zijn. Kangoe-

roe's, wallabi's, zijn-

de kangoeroe's ter

grootte van een flin-

ken haas, en dus

eveneens buideldie-

ren, springlevende, ,

bewijzen voor spoe-

dig-tevredenen, dat SE
Nieuw Guinea een

Australisch en niet

een Aziatisch land

is, verder emeu's en

ander wild zijn niet

zeldzaam en worden

met de speer of met

den boemerang, het

werphout, gemakke-

lijk afgemaakt, terwijl

de vrouwen het kleine

wild, ratten en hage-

dissen, vangen, gras-

zaad inzamelen en

knollen graven en

naar de quandong's

of inlandsche pruimen

zoeken.

Ieder der ver-

schillende stammen

spreekt een afzon-

derlijk dialect en be-

schouwt zichzelf als

de bezitter van den grond waarop hij woont.

In het zuiden waar zij al zoo lang aan-

raking met blanken hadden, is niet alleen

het aantal der inlanders snel verminderd, maai-

de overgeblevenen zijn dermate ontaard dat

zij niet meer de vertegenwoordigers van het

ras mogen heeten, zóóveelbinnenlandsche

op de Endeavour-rivier.
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hebben zij verloren

van de oude tradities

en gewoonten. Het vrij

onherbergzame land

waar de Centraal-

Australiërs huizen, met

zijn droog klimaat, de

afstand daarheen, het

weinige dat er te halen

valt — dat alles samen

heeft de inboorlingen

uit het centrum des

lands behoed voor

eene degeneratie, die

van de aanraking met

het blanke ras het on-

vermijdelijk gevolg is.

Zelfs van de meest

welwillende en met de

inlanders vriendschap-

pelijk verkeerende set-

tlers gaat zulk een

kwade invloed uit ; de

wetenschap dat zij als belooning voor bewe-

zen diensten een mes, een handvol tabak, een

kleedingstuk zullen krijgen, cloet de inlanders

afzakken tot in de buurt van de plaats waar

de blanken zich neerlieten ; de jongeren ge-

voelen zich in deze nieuwe omgeving bevrijd

van het strenge toezicht der ouderen, de mach-

tigen van den stam ; het besef verzwakt van

hetgeen nagelaten dient te worden ; de eer-

bied voor de eeuwenoude gebruiken der vade-

ren raakt zoek. Inmiddels vermindert door de

aanwezigheid der blanken, die óók kangoeroe

eten, de wildvoorraad — bijna in ieder opzicht

komt de inlandsche bevolking die naar de vesti-

ging der blanken gezogen is in slechtere con-

ditie ; niet zelden wordt het restje onderge-

bracht in een zendingsstation, waar het leeft

in omstandigheden die met zijn vroegere

levenswijze niets gemeen hebben en waar de

gang naar het einde, het heengaan voor goed,

zoo aangenaam mogelijk wordt gemaakt.

Een van de stammen die Centraal-Australië

bewonen is de Arunta-stam, verdeeld in een

groot aantal kleine lokale groepen, waarvan

elke groep een territoir bewoont en bezit,

welks grenzen aan de inboorlingen bekend

zijn; van zichzelf sprekende gebruiken zij

den naam der lokale groep, en onderscheiden

Vrouw en man van de Endeavour-rivier.

zij bv. de ertwa Iturkawura opnura, d. w. z.

de menschen van het Iturkawura-kamp, en

zoo voort. Bij nader onderzoek — en wij

spreken hier over de ondervinding van iemand
die twintig jaren onder de Arunta's leefde en

als een in alles ingewijd lid van den stam

werd beschouwd — blijkt dat iedere lokale

groep grootendeels is samengesteld uit leden

die zichzelven noemen met den naam van een

plant of van een dier ; zoo is er eene streek

behoorende aan een groep menschen die zich

kangoeroe-menschen noemen ; daarnaast eene

door emeu-menschen bewoond
;
verderop een

groep die naar een bloem of een struik heet',

en zoo heeft ieder dier en iedere plant zijn

en haar vertegenwoordigers onder de bewoners.

We hebben hier te doen met het zooge-

naamde totemisme, van totem, dat men het

onderscheidingsteeken, het kenmerk zou kunnen

noemen, het wapen (Virchow spreekt van

Wappenthiere), waardoor de eene totemische

groep van de andere is te onderkennen

;

ook bij de wilden van Noord-Amerika vindt

men deze totems. Binnen de enge grenzen

van zijn eigen groep is de hoofdman of

alatunja de eerste en voornaamste; daar-

buiten reikt zijn gezag in den regel niet en

is dit wèl het geval, dan ligt de oorzaak in
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zijn bijzondere en algemeen erkende bedreven-

heid in het jagen of vechten of in zijn groote

kennis van de oude traditiën en de gebruiken van

zijn stam ; ouderdom op zichzelf is geen reden

tot grootere macht, tenzij de oude man tevens

in eenigerlei opzicht uitblinkt. De alatunja

is 't die de ouderen samenroept om te be-

Jonge Australische vrouw in de buurt van Cooktown.

raadslagen over de ceremoniën waaraan het

leven dezer menschen zoo rijk is, over het

bestraffen van personen die tegen 's lands

gebruiken zondigen ; het ambt is erfelijk, gaat

over van vader op zoon, indien deze er is,

anders op een broeder of diens zoon, maar

altijd in de mannelijke linie. Het leven der

Australiërs wordt geheel beheerscht door de

gewoonte, het gebruik; zooals de vader deed,

doet ook de zoon. Indien bij een of andere

plechtigheid de voorouders zich een witte

streep over het voorhoofd teekenden dan wordt

die streep niet weggelaten, nooit ofte nimmer.

Behalve de alatunja kennen de Australiërs

nog twee mannen van betee-

kenis, den medicijnmeester en

den geestenman, den middelaar

die met de iruntarinia of de

geesten van den stam weet om
te gaan. Dit drietal staat fei-

telijk boven de andere stam-

leden
; een alatunja is er altijd,

maar het bezit van genees- en

geestkundigen is facultatief.

Gewoonlijk gaan de Arunta's

en hoe zij verder heeten die

in het binnenland van Australië

huizen, geheel ongekleed, het-

geen te opmerkelijker is, omdat

zoowel de grootere kangoeroe's

als de kleinere soorten, de wal-

labi's volstrekt niet zeldzaam

zijn en een bont leveren dat een

volkomen beschutting zou we-

zen in den wintertijd, wanneer

de hemel dikwijls weken ach-

tereen wolkenloos en de uitstra-

ling zóó groot is, dat de tem-

peratuur 's nachts tot ettelijke

graden onder het vriespunt

daalt. Zich een beschuttend

kleed maken is nog niet in 't

brein van deze menschen op-

gekomen. Een kamp van in-

landers bestaat uit een aantal

gezinnen van man, een of

meer vrouwen, kinderen en

honden; de dingo of Austra-

lische hond is het eenige dier

dat de Australiër tot huisdier

heeft gemaakt; maar tegen-

woordig is de ingevoerde hond de baas en in

ieder kamp wemelt het van allerlei variaties

van honden, in steeds toenemende mate daar er

nooit een wordt gedood. Menschen en dieren

huizen in de nabijheid van een waterspruitje

bij een mia-mia, een schutsel dat nauwelijks

een hutje mag heeten, gemaakt van takken
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en stroo en bestemd om de eigenaars te be-

schutten tegen den wind, die 's winters gere-

geld uit het zuid-oosten waait. Daarvóór of

daarin, naar gelang van het seizoen, een klein

vuurtje van twijgen, niet zooals de blanken

aanleggen een groot vuur, zoo groot dat ze

er niet bij kunnen blijven zitten, maar een

waaromheen de Australiër zich kan ronden

als een poes en dat hij den geheelen nacht

door kan aanhouden met kleine takjes.

Des zomers vroeg in den morgen, des

winters niet voor zonsopgang komt er leven

in het kamp ; zoo goed als de eenige zorg

die zij kennen, is de zorg voor voedsel ; is

dat aanwezig dan blijft men liggen, anders

gaan de mannen kangoeroe's of emeu's jagen,

de vrouwen en kinderen kleinere dieren vangen

of wortels uitgraven. Dat deze menschen zeer

bedreven zijn in het vinden van diersporen

en precies weten of het dier thuis of uit is,

volgt vanzelf uit de dagelijksche oefening.

Behalve eenige uitzonderingen die betrekking

hebben op sommige groepen van personen en op

personen gedurende zekeren tijd huns levens,

kan men zeggen dat alles gegeten wordt wat

eetbaar of liever wat kauwbaar is ; het bereiden

van 't voedsel gaat zeer eenvoudig ; wat men
niet rauw eet, wordt gestoofd of gepoft op of

onder heete asch, in een kuil in den grond

gegraven

De wapens en het gereedschap van deze

menschen zijn niet talrijk en vrij eenvoudig;

de vrouw heeft een houten trog of bak, een

uitgehold stuk zacht hout, waarin zij, op het

hoofd of aan een band van menschenhaar

over den schouder, alles draagt wat vervoerd

moet worden, zoowel voedsel als de baby.

Verder heeft zij een met den graafstok der

Ceylonsche Wedda's overéénkomenden stok

om wortels uit te graven of de als voedsel

zeer gezochte honigmier; zoodra de kinderen

uit de voeten kunnen, gaan zij mede graven

en al heel jong leeren de meisjes, wat hun

voornaamste levenstaak zal zijn, den grond

omhalen en mieren vangen.

De vrouw draagt gewoonlijk om den hals

een of meer ringen van dierenhuid, rijkelijk

met vet en roode oker ingesmeerd ; ook op

het hoofd wordt wel een dergelijke ring ge-

dragen, gewoonlijk een geschenk van den

schoonzoon en gemaakt van het haar der

schoonmoeder; ook veelstrengige halssnoeren

van roode boontjes zijn in trek en staan zeer

goed ; voorts kleine schortjes van reepjes huid

die van een gordelriem afhangen; op het

voorhoofd een stukje hars waarin öf een paar

kangoeroe-tanden, öf eenige helroode vrucht-

pitjes zijn vastgezet, een analogon van de

door onze boerinnen op het voorhoofd ge-

dragen sieraden.

Jong meisje uit Zuid-Australië.

De mannen voeren een schild, een speer en

speerwerper en een boemerang, echter niet

van de soort die na het doel getroffen te

hebben terugkeert tot den werper. Opmer-

king verdient het nog dat alles — uitge-

zonderd speer en speerwerper — is besmeerd

met oker. Om het middel draagt de man een

gordel van menschenhaar, meestal ook weder
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Jonge vrouw uit Zuid- Australië.

van 't haar zijner schoonmoeder, over het voor-

hoofd, van oor tot oor, de chilara, een breeden

band van evenwijdige huidreepen en om den hals

een of meer ringen als die van de vrouwen ; het

haar duchtig gevet en geokerd, in sommige

streken met een bundel emeu-vederen, als een

chignon gedragen ; fatten dragen een lang been

door het neusschot, met een rattestaart of een

bundeltje kaketoe-vederen aan een der uit-

einden, de chilara met pijpaarde gewit en

daarop een teekening in roode oker; en

eindelijk, als vijgeblad, een kwastje dat, ook

wel met pijpaarde wit geschilderd, meer als

sieraad dan als bedekking dienst doet.

Wij moeten nog even terugkomen op de

totems bij deze Australiërs : het gebruik voor-

schrijvende, dat ieder individu eener groep

een dier- of plantennaam draagt; het zou on-

juist zijn te meenen dat personen van dezelfde

totem ook één geheel vormden, zich bijeen-

schaarden, b.v. in geval van ruzie; alleen

bij zekere plechtigheden valt de onderlinge

verwantschap welke het gevolg is van een

gemeenschappelijken totem-naam duidelijk in

het oog. Men kan zeer lang onder de

Arunta's verkeeren zonder gewaar te worden,

dat ieder persoon zulk een naam heeft ; zulks

komt voort uit het feit dat hier de totem niets

te maken heeft met het huwelijk, en het

kind noch per se moet behooren tot de totem

van zijn vader noch tot die zijner moeder.

Gewoonlijk noemt men ook de menschen
van Centraal- Australië zwart ; intusschen zijn

zij dat in geenen deele, veeleer is hun kleur

donker-bruin, een mooi fond voor de licht-

kleurige beschildering en versiering in den tijd

der plechtige feestelijkheden. Het hoofdhaar

hangt bij de mannen niet zelden tot over de

schouders in lange gegolfde lokken, de baard

is meer gekruld dan gegolfd en haar en baard

zijn in den regel zwart. Soms is het geheele

lichaam behaard, wat bij oude mannen wier haar

wit is, op de donkere huid een allerzonderlingst

effekt maakt; maar gewoonlijk is de beharing niet

sterker dan die van den Europeaan. De manier

waarop het haar wordt gekapt is niet overal

dezelfde; de mannen die in cle streek wonen
tusschen Charlotte Waters in het zuiden en

Tennant Creek in het noorden, trekken, wan-

neer zij tot de jaren des onderscheids zijn ge-

komen, de voorhoofd-haren uit, waardoor het

voorhoofd veel hooger schijnt dan het is en

zijzelve veel snuggerder schijnen dan zij zijn

;

maar wanneer zij den voorhoofdband of chilara

dragen, valt dit niet op; het overige haar wordt

naar achteren gestreken en met een reepje

dierenhuid vastgemaakt ; van de versiering met

emeu-vederen spraken we reeds. Het uittrekken

van de haren des lichaams is een gewoonte die

over de geheele wereld verspreid vóórkomt;

hier trekt men deze, daar gene haren uit
;

bij

de Maleiers van midden-Sumatra behoort een

tangetje om baard- en okselharen uit te trek-

ken tot het nuttig gereedschap, dat zij aan een

ring steeds bij zich dragen. De vrouwen van

Centraal Australië dragen kort haar, een on-

middellijk gevolg van de gewoonte voorschrij-

vende, dat de vrouw zich de haren afsnijdt
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om deze aan haar schoonzoon te geven, die

daarvan voor zich een gordelband maakt.

Oude vrouwen, d. w. z. vrouwen van omstreeks

vijftig, hebben niet zelden een behaarde boven-

lip en kin ; leelijk zijn ze ook zonder dat, maar

dan faalt iedere beschrijving.

Een opvallend kenmerk bij mannen en

vrouwen beiden zijn de litteekens van de schram-

men in de huid waarmede zij zich voorzien,

hoofdzakelijk armen en bovenlijf, zelden den

rug. De wond wordt gesneden met een stuk

vuursteen, tegenwoordig ook met een glas-

scherf, en ingewreven met asch; de wond ge-

neest, maar ter plaatse blijft een verhevenheid

op de huid. Op een aantal afbeeldingen zijn

deze strepen, nu eens horizontaal, dan vertikaal,

duidelijk te zien. Of de litteekens een versie-

ring moeten heeten of wat eigenlijk het doel

is, bleef tot dusver onuitgemaakt ; onderschei-

dings-teekenen blijken 't niet te zijn, kunnen

het echter vroeger geweest zijn misschien is

de onderscheiding verloren gegaan, het teeken

behouden gebleven.

De meisjes tusschen veertien en twintig

hebben een goed figuur en wanneer zij de

pitchi of houten bak op het hoofd dragen, is

hun gang niet ongracieus ; maar tusschen twin-

tig en vijf-en-twintig jaar beginnen zij af te

takelen; het gelaat krijgt rimpels, de borsten

gaan hangen, het lichaam verwelkt langzamer-

hand en op dertigjarigen leeftijd is alle gratie

en aanvalligheid spoorloos verdwenen ; een foto

ziende die „een jonge vrouw der Arunta's"

verbeeldt, gaat men denken dat het onder-

schrift verkeerd en dit vrouwtje een van het

drietal is dat het eerste bedrijf van Macbeth

opent.

Niet zoo gemakkelijk gaat 't het innerlijk

dezer menschen te beschrijven; zij houden er

voorschriften op na van hetgeen mag en van

hetgeen verboden is, maar dat wetboek ziet

er anders uit dan het onze ; om althans éénige

overeenkomst te vinden moeten we in Europa

teruggaan tot den tijd toen heksen werden

omgebracht ; in Centraal Australië is de leer

van het „oog om oog, tand om tand" in zwang

en de sluipmoord is er bijna altijd het gevolg

van de aanwijzing des medicijnmeesters, dat

de vermoorde door tooverij aan den dood van

een stamgenoot schuld heeft en dus op zijn

beurt sterven moet. Deze manier van doen is

een goed middel tegen overbevolking; de

Australiër gelooft niet aan wat wij natuurlijken

dood noemen ; iedereen die sterft is gedood

door den invloed van een anderen man of

andere vrouw en die schuldige moet ontdekt

en gedood worden ; zoodoende volgt op ieder

sterfgeval een moord.

Teekenen van dankbaarheid worden zelden

waargenomen; deze menschen zijn zeer mede-

deelzaam, geven gemakkelijk iets weg, deelen

gaarne samen, maar daar zulks over en weer

de gewoonte is, blijft het uiterlijk dankbaar-

heidsbetoon achterwege; natuurlijk óók tegen-

over de blanken — trouwens die geven niet

veel weg. De moeilijkheid bij dergelijke dingen

is altijd zich verplaatsen in deze bruine huid

en trachten te denken met deze Australische

Bejaarde vrouw uit Zuid-Australië.

De Volken der Aarde III. II
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hersenen. Daar komen vreemde menschen die

hunne kangoeroe's en emeu's gaan jagen, die

hen noodzaken te verhuizen, omdat het wild

verjaagd is, die hen in moeilijkheden brengen

omdat zij nu de plek moeten verlaten die hen

van voedsel en van water voorzag, de plaats

waar zij gewoon waren hunne plechtige cere-

moniën te houden. Wees nu nog dankbaar

ook! En dan, wanneer die Australiërs op hun

beurt eens gaan ,,jagen" en een geit machtig

worden van de vreemde indringers, dan zijn

de poppen aan 't dansen.

Voor hunne kinderen zijn zij vriendelijk

;

zoowel de vader als de moeder zal het kind

onderweg opnemen als het vermoeid is en

van het voedsel krijgen de kinderen een vol-

doende hoeveelheid. Zich ontdoen van ouden

en invalieden kennen zij niet
;

integendeel

worden deze met voorkomendheid behandeld

en krijgen zij toch te eten, hoewel zij niet

meer voor voedsel kunnen zorgen. Maar kinder-

moord komt wèl voor, bijna altijd dan kort

na de geboorte, wanneer de moeder reeds

een zuigeling heeft en niet in staat is of zich

niet in staat acht er twee tegelijk groot te

brengen. Men gelooft dat de geest van het

kind daarheen terugkeert vanwaar het kind

kwam, en opnieuw geboren kan worden. Twee-

lingen worden altijd gedood, omdat zoo iets

onnatuurlijk is.

Als de omstandigheden hem niet te erg

tegen zijn, dan is deze natuurmensen opgeruimd

en zonder zorg, zorgeloos in den meest ab-

soluten zin omtrent den dag van morgen,

's Avonds is er reünie van mannen, vrouwen

en kinderen rond de gemeenschappelijke vuur-

tjes, dan wordt er gepraat en hoort men uren-

lang het eentonig gezang, afnemend in kracht

wanneer telkens een der aanzittenden naar zijn

eigen kluis trekt en eindelijk verstommend

wanneer allen vertrokken zijn. Dan is het

doodstil op de vlakte, alleen schreeuwt er nu

en dan een kind dat in het houtvuurtje rolt,

voortsmeulend in den kring van de bewoners

eener mia.

Wat den Australiër nooit geheel verlaat, is

een angstig gevoel, slapend even onder de

oppervlakte van zijn gewone doen en dage-

lijksch denken; meestal onderdrukt, onder-

gedrukt, door iets anders, maar gereed om
bij de geringste aanleiding dadelijk te ontwaken,

boven te komen en hem te hinderen ; de ge-

dachte dat er misschien iemand is, een vijand,

die hem leed zal doen door booze toovenarij
;

dat wellicht in gindschen stam een medicijn-

meester hèm aanwijst als de oorzaak van den

dood eens anderen.

Gelukkig is er niet veel noodig om hem dit

dreigend gevaar te doen vergeten : als er maar

voldoende te eten is, dan heeft hij geen tijd

om te tobben. Het is dan ook onjuist te zeg-

gen, dat hij steeds gebukt gaat onder het besef

dat voortdurend het ongeluk op hem loert;

daartoe is hij te luchthartig; maar de angst

is er, slapende. Wel beschouwd is 't den mensch

in 't algemeen eigen, zijn werk te kunnen doen

met een vaag besef, een onbepaald gevoel

dat hem iets aangenaams of verdrietigs wacht,

en dat iets is het zeer onduidelijke beeld van

een duidelijk omlijnd, maar op den achtergrond

getreden feit.

Eeuwenlang zijn de stammen van Centraal-

Australië buiten de aanraking gebleven van

andere volken, hebben zich ontwikkeld op hun

eigen houtje, zonder invloed van buiten. Het is

wel aan te nemen dat zij afstammen van gemeen-

schappelijke voorouders, vormende eene maat-

schappij met voor allen geldende voorschriften
;

dat er naar verschillende kanten uit dit geheel

groepen zijn getrokken, op zichzelf weder ge-

isoleerd voortlevend en zich ontwikkelend langs

uiteenloopende lijnen ; differente invloeden had-

den differentiatie ten gevolge, maar veel bleef

behouden als erfdeel van de oorspronkelijke

voorouders.

Door te meenen dat deze natuurmenschen

met hunne eenvoudige behoeften, hunne weinig

omslachtige levenswijze, hun handjevol huis-

raad, eveneens een zeer weinig gecompliceerde

sociale organisatie hebben, vergist men zich

in hooge mate. Nergens misschien is die

organisatie voor den oningewijde zóo inge-

wikkeld, het systeem der verwantschapsgraden

zóo samengesteld. Daar zijn de namen voor

eene verwantschap, waarvoor onze taal geen

gelijkwaardige woorden heeft, voor de leden

der groep waartoe iemands vader, de leden

der groep waartoe zijn moeder behoort; daar

zijn de huwelijken, in den stam en buiten den

stam ; daar is de afstamming langs de vader-

lijke of langs de moederlijke lijn
; ongerekend

de invloed der vroeger besproken totems op
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Mannen van den Arunta-stam, gereed voor den regen-dans.

de huwelijken. Waarschijnlijk is de oorzaak dezer van

alles afwijkende verwantschap, het vroeger meer alge-

meen bestaan van het groepen-huwelijk, zooals het

thans nog bij den Urabunna-stam in zwang is. Hier

is iedere vrouw de nupa van een bepaalden man,

maar deze heeft niet insluitend recht op haar, daar

zij tevens de piraungaru van andere mannen uit

dezelfde groep is, die mede recht op haar hebben.

Iets als één man uitsluitend recht hebbende op ééne

vrouw bestaat daar niet; de oudste broeders van de

vrouw, die over de zaak beslissen, zullen aan den

eenen man het grootste recht verleenen op hunne

zuster, maar tegelijkertijd aan andere mannen van

dezelfde groep een secundair recht op haar. Individu-

eele huwelijken bestaan bij de Urabunna niet, noch

in naam, noch in praktijk. Daarbij komt dat de man
zijne nupa of eerste vrouw altijd mag uitleenen. De
kinderen uit elkander te houden die uit deze com-

binaties ontsproten, schijnt

een niet gemakkelijk werk.

Maar de personen die lang

te midden van dit volkje

hebben gewoond, verkla-

ren, dat de zaak niet zoo

ingewikkeld is als zij wel

schijnt; men moet beginnen

met alle bij ons gebruikelijke

verwantschapsgraden te ver-

geten ; daarna bedenken dat

deze Australiërs steeds de

levende objecten om zich

heen hebben, steeds de ter-

men gebruiken die wij zoo

zonderling vinden ; en, wat

De leider der kikvorsch-plechtigheid.
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een voornaam ding is, de ver-

wantschap van den eenen inlander

tot den anderen het belangrijkste

vinden dat ieder individu moet

weten, [n onze maatschappij komen
personen met dergelijke Australi-

sche neigingen, die steeds zoekende

zijn naar verwantschap en aan een

stamboom knutselen, gelukkig

slechts sporadisch voor. Waarom
ginds ieder individu dat alles moet

weten, is alweer niet heel moeilijk

te vatten, wanneer men hoort dat

er zware straffen staan op over-

treding van het gewoonte-recht,

onder meer voorschrijvende welke

personen met elkander mogen
spreken, welke in elkanders nabij-

heid mogen komen, wat de een

voor den ander behoort te doen

en zoo voort. De oudsten van

iedere groep houden duchtig de

hand aan het nakomen van deze

voorschriften, ook omdat zijzelve

voordeel daarbij hebben ; en wan-

neer er samenkomsten zijn van

verschillende groepen bij gelegen-

heid van eenigerlei plechtigheid,

dan worden deze dingen ampel

besproken en zoodoende blijft de

belangstelling in deze voor hen

gewichtige onderwerpen levendig

en de kennis van al de graden

van verwantschap wordt bij ouden

en jongeren weer eens opge-

frischt.

Er was al meermalen sprake van

ceremoniën als van iets hoog be-

langrijks in deze binnenlanden

;

inderdaad zijn zij dat, en een van

de gewichtigste is wel de plech-

tigheid die iedere Australiër heeft

door te maken, alvorens hij wordt

ingewijd in de geheimen van een

stam en als een volwassen lid

daarvan aangemerkt. Er is veel

verschil in naar gelang van de loka-

liteit, maar de omslachtigste en

bewerkelijkste zijn wel die van

Centraal Australië, waar zij over een aantal

jaren loopen ; de eerste ceremonie wordt daar

Australiër van de Tweed-rivier.

namelijk gehouden als de knaap tien of

twaalf jaar is, de laatste en plechtigste als
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de man vijf-en-twintig, zelfs wel dertig jaar

oud is. De inwijding begint met het in

de hoogte werpen der jongens door de

mannen, die ze ook weer opvangen, terwijl de

vrouwen er met luid misbaar omheen dansen.

Daarna worden de jongens beschilderd, op

borst en rug, met rechte en gebogen lijnen

van witte pijp-aarde, afgezet met gele en roode

oker ; dit beschilderen geschiedt door mannen
die umbirna zijn van de jongens, d. w. z.

broeders van de vrouwen die tot de groep

behooren waaruit de jongens zich later een

vrouw mogen kiezen. Het is niet noodzakelijk,

Australische vrouwen in den rouw (rechts).

dat de figuren betrekking hebben op de totems

der jongens ; soms worden oude rotsschilde-

ringen tot voorbeeld genomen. Een derde

behandeling is het doorboren van het neusschot

om het dragen van het neusbeen mogelijk te

maken ; daarna verloopen er wel eenige jaren

alvorens de besnijdenis plaats heeft, ten behoeve

waarvan de jongen weder beschilderd en nu

ook met lijnen van opgeplakt wit vogel-dons

versierd wordt; de geheimen die hem nu worden

geopenbaard hebben betrekking op de daden

der voorouders, en van de daarop betrekking

hebbende pantomimes die door de mannen

worden vertoond, mag hij nooit iets vertellen

aan de vrouwen of aan de kinderen. Op het

eerste gezicht lijkt het of de als kangoeroe's

rondspringende en als honden loopende mannen
het leven der dieren op het Australische jacht-

veld uitbeelden ; maar inderdaad heeft de voor-

stelling een dieperen zin en worden hier de

voorouders ten tooneele gevoerd, die in de

alcheringa leefden, den lang vervlogen tijd,

toen deze mythische figuren, directe afstamme-

lingen en transformaties der dieren, de bokke-

sprongen maakten die later een historische

waarde zouden krijgen. En wanneer men nu

in 't oog houdt, dat ieder lid van den stam

de reïncarnatie is van

het nooit stervende

geestelijk gedeelte van

een dezer half mensch-,

half dier-voorouders,

dan is er geen reden

tot verbazing over den

ernst waarmede zulk

een plechtigheid wordt

voltrokken. In het le-

ven der Australiërs zijn

deze ceremoniën wel

de allerbelangrijkste

momenten; zij vormen

de perioden van druk

gedoe, van iets dat op

werken gelijkt, te mid-

den van het eten-en-

slapen-leven dat zij ge-

woonlijk voortsleepen.

Mannen, vrouwen en

kinderen zijn in de weer

bij deze tot in de klein-

ste bijzonderheden aan

traditioneele voorschriften gebonden inwijdings-

plechtigheden ; want hoewel de vrouwen en

de oningewijde jeugd ver worden gehouden

van de eigenlijke ceremoniëele handelingen,

treden zij toch nu en dan met zang en dans

op in de pauzen tusschen de akten waarin

de voorstelling zich laat verdeelen. Heel wat

handenarbeid is er ook noodig om de toestellen

te vervaardigen zonder welke dergelijke ver-

tooningen ondenkbaar zijn. Daar is b.v. de

uitmonstering van den persoon die de cere-

monie leidt van de unchichera te Imanda.

Imanda is een plek aan de Hugh-rivier, bij

de blanken bekend als de Bad Crossing en
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daar is een groep van Australiërs gevestigd,

die tot de unchichera- of kikvorsch-totem be-

hooren. Aan het slot van de inwijdings-plech-

tigheid der jongelieden, treedt deze kikvorsch-

raan op, het bovenlijf geheel met vogel-dons

beplakt, op het hoofd een toren van vijf voet

hoogte, eveneens met dons omgeven en ge-

kroond met een bundel uileveeren ; rond den

voet van dezen toren steken pluimen van

haviksveeren uit; het hoofd van den man is

behangen met repen opossum-huid die met

wit en rose dons zijn beplakt en eindigen in

kwastjes van de staarten eener kleine kan-

goeroe-soort. Begrijpelijk is het dat men,

van het lichaam niet achterwege. Bij een

corrobori, die eenigszins overeenkomt met

onze ,,algemeene vergadering", bij een gewoon
dansfeest, de altherta, waaraan zoowel mannen
als vrouwen der Arunta's deelnemen, zijn het

mede witte lijnen over het aangezicht, op

borst, armen en beenen, lijnen bestaande, zooals

de afbeelding duidelijk toont, uit mouches

van wit dons, dicht naast elkander gezet en

de ruimte tusschen deze lijnen geverfd met

een donkere kleur. De lokale afwijkingen in

dezen tooi zijn legio, maar naar het schijnt is 't

gebruik van vogeldons hoofdzakelijk in zwang bij

het ceremonieel dat de inwijding der jongeren

Australiërs met beschaving.

levende in een maatschappij van menschen

die zich alleen voor de grap nu en dan toe-

takelen, de vraag hoort of de Australiërs

iets ernstigs bedoelen met dezen tooi van

verf en veeren ; inderdaad geschiedt dat alles

in de heilige overtuiging, dat het een onbe-

rekenbare fout zou zijn zelfs een kleinigheid

na te laten bij deze door overlevering be-

waarde gebruiken en geen oogenblik verlaat

de medewerkers de gedachte dat zij bezig

zijn een hoogst gewichtige handeling te vol-

brengen.

Er zijn ook minder plechtige vertooningen

bij te wonen dan deze inwijdings ceremoniën

vergezellen; maar ook dan blijft de versiering

in de maatschappij der volwassenen vergezelt.

De krijgsman van de Tweed-rivier, een stroompje

zoo klein, dat het in den nieuwsten Stieler en

in de uitvoerigste werken over Australië

onvindbaar is, heeft zich blijkbaar met pijp-aarde

geverfd, zich zelf zoowel als zijn schild. En
dat hebben ook de vrouwen op bladz. 86

gedaan, deze echter met een meer voor de

hand liggende bedoeling: zij zijn in den rouw,

zij hebben zich vermomd — want dit is van

het rouwen de oorsprong — om de onaan-

gename bejegening van de geesten der afge-

storvenen te ontgaan. Ook daar waar de vrees

voor de terugkeerende geesten is gesleten en

verdwenen, is de vermomming gebleven en
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langzamerhand geworden een uiterlijk teeken

van droefheid. Hier maakt men zich zwart,

ginds wit, elders geel; om in de buurt te

blijven: op Nieuw-Zeeland, de Nieuwe He-

briden en op Nieuw-Pommeren verft men
zich in den rouvvtijd zwart, op de Aroe-eilan-

den de weduwe met breede, zwarte strepen

;

de Alfoeren van de Minahasa wrijven elkander

het gelaat in met houtskool, dragen groote,

zwarte hoeden of zwarte hoofddoeken. De
Noemforeesche vrouwen aan de Dorei-baai

verwisselen hare kleeding met saroengs van

grove, blauwe of zwarte stof ; de armere

Papoea's doen eenvoudig een voorschoot van

boombast aan ; de vrouwen die anders de

borsten door haar saroeng bedekt dragen,

loopen in den rouwtijd met ontbloot bovenlijf.

Bij de Papoea's van de bocht van Kaimani

(zuidwest-kust van Nieuw-Guinea) rouwt de

weduwe over haren man door een kap van

zwart of blauw katoen of van boombast, die

het achterhoofd bedekt en tot op de schouders

afhangt ; aan de oostkust der Geelvinkbaai

dragen de vrouwen als rouwpak een mouwloos

baadje van boomschors, met schelpen versierd

;

de mannen pols- en enkelbanden van rotan

;

Australiërs halverwege beschaafd.
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ook bij de Papoea's van Noemfoer is de pols-

band van rotan een teeken van rouw, zoomede

de lap boomschors, die de weduwe bij wijze

van kap over het hoofd draagt ; het rouwpak

der Papoea's van Japèn's zuidkust is een van

boven toegenaaide mat van pandanblad, op

het hoofd gedragen. Rouwkappen zijn ook in

gebruik bij sommige Dajaksche stammen. Op
het eiland Ron dragen de vrouwen een zak

over het hoofd in den vorm van een monniks-

kap. Bij de Alfoeren van Ceram bestaat de

rouw in het dragen van oude kleedingstukken,

het afleggen of met oud, wit katoen omwik-

kelen van arm- en beenringen en het los laten

hangen der haren ; dit laatste is in den rouw-

tijd ook bij de vrouwen der Key-eilanden gebrui-

kelijk en de mannen loopen dan blootshoofds

;

ook de Dajaks leggen als teeken van rouw

hunne sieraden af; op het eiland Kisser worden

alle tooisels afgelegd, het haar blijft ongekamd

en voddige kleederen van donkere kleur worden

bij voorkeur gedragen. Bij de Makassaren en

Boegineezen mogen de mannen in den rouwtijd

geen broeken dragen, maar alleen saroengs en

moeten zij hun kris afleggen. Bij de Maleiers

dragen soms de mannen als teeken van rouw

een witten hoofddoek, van welk gebruik ook

bij de Javanen en andere geïslamiseerde volken

van den O. I. Archipel sporen worden aan-

getroffen. De Timoreezen dragen een zwart

bovenkleed en bij de Olo-Ngadjoe op Borneo

moeten de vrouwen, die gewoonlijk blootshoofds

gaan, in den weduwenstaat een witten of

zwarten hoofddoek dragen ; ook bij de Battahs

en de Baliërs is het gewoonte, dat de weduwe
het hoofd bedekt met een doek of slendang.

Summa summarum is dus het rouwkleed

gemeenlijk juist het tegenovergestelde van het

gewone ; wie bonte kleederen draagt trekt dan

witte of zwarte aan ; wie anders voldoende

gekleed gaat, legt de kleeding dan voor een

deel af of doet oude en gescheurde aan ; wie

in den regel ongekleed gaat zoekt dan eenigerlei

kleedingstuk op ; wie sieraden draagt of wapens,

legt die af of maakt ze onzichtbaar door om-

wikkeling met doek ; wie geen versierselen

draagt tooit zich er dan mede ; wie het haar

wascht en kamt en opgestoken draagt, laat

het dan ongekamd hangen ; wie blootshoofds

loopt bedekt zich dan het hoofd met kap, zak

of hoofddoek ; en deze laatste manier is wel

de meest verspreide; trouwens waar vermom-

ming, het onkenbaar maken bedoeld werd,

lag het bedekken van het hoofd wel het eerst

voor de hand. Onze dichte, lange, zwarte

rouwsluiers beantwoorden — hoewel zij niet

meer het oorspronkelijk doel hebben — nog
ten volle daaraan. Vrees voor den terugkeer

der geesten van de afgestorvenen uit zich nog

op verschillende andere manieren dan door

vermomming, maar voor het oogenblik bepaal-

den wij ons tot deze, naar aanleiding van de

gewitte vrouwen in Australië.

Waar het blanke ras zich neerlaat gaat de

Australiër er allengs heel anders uitzien

;

krijgers met schilden en lange speren gewapend
en met broeken aan, zijn zeker al heel weinig

Australisch, en Australische heeren in over-

hemd, broek en vest, dames in rok en gesloten

jaquette, zijn, al staan ze ook bij een hut

van takken en bladeren, heel weinig geschikt

om te toonen hoe de bevolking van het

groote vasteland er uitziet. Ziehier het over-

gangs-stadium tusschen hun to be en not

to be, zou men kunnen zeggen. Een ques-

tion is het helaas niet. De tijd dien er nog

overblijft voor het onderzoek naar deze inboor-

lingen, loopt op zijn eind en hoewel men
meer van hen weet dan van de verdwenen

Tasmaniërs, is onze kennis nog zeer onvolledig
;

het is niet onwaarschijnlijk, dat een aantal

stammen zal uitsterven, zonder dat we iets

te weten komen van de bijzonderheden van

hunne organisatie, van de hun heilige gebrui-

ken en plechtigheden. Dat is jammer, omdat

er altijd veel te verklaren is in gebruiken der

hooger staande volken door kennis van de

gewoonten der lager staande ; uit dien hoofde

zou het zeker wenschelijk zijn dat het binnen-

land van Australië nog zeer lang aan zichzelf

werd overgelaten, de beschaving blijvende aan

de kust, de onbeschaafdheid in de steppen, te

midden van de zandheuvels met het spichtige

gras, bij de kangoeroe's en den boemerang.

Scherper tegenstelling is nauwelijks denkbaar;

de groote steden van Australië geven alles

wat men verlangen kan ; iedere plaats van

eenig belang heeft haar museum, hare instel-

lingen van weldadigheid, haar biblotheek en

hoogeschool, haar schilderijen-verzameling,

diergaarde en haar renbaan, die aan Auteuil

en aan Longchamps niets toegeven. In Mei-

De Volken der Aarde III. 12
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William Lanney, de laatste Tasmaniër.

bourne en elders is de grond nog duurder

dan op de Boulevard des Italiens en de

hotelkamers zijn er dientengevolge akelig

nauw. En dat in een land van zoo'n omvang!

Erger dan ginds kunnen de moeilijkheden

met het dienstpersoneel wel niet zijn; onder

twee of drie pond sterling per week krijgt

een logementhouder geen kok en er zijn

plaatsen waar deze vier pond vraagt; daarbij

hebben deze heèren nog allerhande eischen,

willen Zaterdag-avond vrij zijn en gratis ge-

bruik van de bar maken. Dienstboden hebben

er pretenties waarvan men, zelfs in sterk door

deze plaag geteisterde streken, zich geen denk-

beeld kan maken en krijgen telkens aanvech-

tingen van onafhankelijkheid; de vrouwelijke

dienstbode reist eerste klas, noemt zich lady,

heeft tweemaal per week rijles, speelt piano

en bedingt dat zij op den vleugel van mevrouw

mag studeeren of speelt er op zonder te vragen.

Sydney met zijn machtige haven, waar men
alle vaartuigen bijeen vindt, groot en klein,

die door stoom, zeilen of riemen worden voort-

bewogen, is een moderne stad zooals men er

in Europa bij dozijnen vindt, niet in blokken

gebouwd zooals de Amerikaansche, maar

onregelmatig, telkens afbrekende de huizen

uit den eersten tijd der kolonisatie, ten behoeve

van nieuwe gebouwen in nieuwerwetschen

stijl; drukke straten, met trams, omnibussen

en rijtuigen van allerlei maaksel, met telefoon

en electrisch licht. Ook Sydney heeft zijn

museum, een fraai gebouw in grieksch-romein-

schen stijl met eene hoogst belangrijke collectie

voorwerpen uit de Stille Zuidzee en van

Australië
;

zijn Hyde Park met een standbeeld

van James Cook, zijn plantentuin, de druk

bezochte wandelplaats der stad, vanwaar men
een mooi uitzicht heeft op de baai met al

haar schepen. In den omtrek tal van kleine

plaatsjes, ,,la campagne", waar een deel der

bevolking woont, die 's morgens met den trein

naar de stad gaat, en 's avonds daarheen

terugkeert, na afloop der zaken, na de slui-

ting van kantoren en winkels.

Inmiddels legeren in het binnenland de

Arunta's en Arabunna's zich op de doodstille

vlakke rond hun vuurtje, tegen den wind be-

veiligd door een schutting van takken en bla-

deren, en niets wetende van den strijd over

hunne plaats in de rij der zwarten en bruinen,

over datgene wat juffrouw Pieterse aldus for-

muleerde : de vraag is niet wie je bent, maar

wat je bent. Niet van de inlanders der kust-

zoom is thans sprake, niet van de bewoners

der noordpunt, die natuurlijk op Papoea's ge-

lijken, omdat ze Papoea's zijn voor een deel,

evenmin van de inboorlingen levende onder

den rook der dichtbevolkte centra aan de

oost- en zuidkusten. Maar van hen die huizen

in het door blanken niet begeerde land, de

woestijn met het stekelig struikgewas, met de

zoutwatermeren die uitdrogen gedurende de

maandenlange droogte in den zomer. Daar

William Lanney, de laatste Tasmaniër,
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komt zelden iemand, omdat er zoo weinig

te halen valt, en de meeste berichten stam-

men juist uit de kuststreken — vandaar

de uiteenloopende mededeelingen. Heel in-

teressant nieuws soms, zooals de verzeke-

ring, dat de Australiërs niet tusschen aap en

mensch staan, maar inderdaad op ende op

menschen zijn ; of dat zij, wat het Joodsch

uiterlijk van sommigen deed vermoeden, mis-

schien wel een der tien verloren geraakte

stammen van het oude Israël konden wezen.

Vanwaar zijn ze gekomen, deze Australiërs,

met hunne dingo's, de honden, die niet tot

de inboorlingen des lands schijnen te behooren?

Tot dusver werden er nog geen verwante

rassen ontdekt. Het is een passief volk, dat

niet uitvloeide door of over anderen heen;

het bleef waar het was, zooals de Indianen

van Noord-Amerika, de Azteken, Karaïben,

Botokuden, Patagoniërs en Vuurlanders; zoo-

als de Basken, de Hottentotten en Boschmannen,

de Hova's, Dravida's, Andamanen ; zooals de

Aino's, Negrito's, Papoea's en Maori. Met

hunne naaste buren, de Papoea's, al is beider

land dan vroeger één geheel geweest, met de

Maleiers en de Maori hebben zij geen ver-

wantschap ; de meeste overeenkomst hebben

zij nog met de Dravida s en Huxley beweerde,

dat als men een koeli van de bergstammen in

Dekhan ontkleedt, de overeenkomst met een

Australiër opvalt; alleen zijn de schedel en de

onderkaak van den Indiër niet zoo grof. Ook
zou er taalverwantschap bestaan. De Sarasin's,

die een bijzondere studie van de Ceylonsche

Wedda's gemaakt hebben, nemen aan, dat deze

Truganina, de laatste vrouw der Tasmaniers.

een zijtak zijn van den hoofdstam die Australiërs

en Dravida's gemeen hebben; afgedwaalde

uitloopers van dezen hoofdstam zouden de

Aino's zijn van Japan en de Khmers en Shans

van Cambodja.

Om even op de meening van Huxley terug

te komen, betreffende den ontkleeden koeli

uit Dekhan er zijn een aantal volbloed

Australiërs, die ontkleurd en aangekleed en

aan de westkust van Midden-Europa bij een

ploeg sjouwers ingedeeld, niemand's aandacht

zouden trekken. Voorloopig is het 't verstan-

digst van de Australiërs te spreken als van

Australiërs en af te wachten wat de tijd mis-

schien nog leeren zal omtrent hunne herkomst.

HOOFDSTUK II.

TASMANIË.
Dit eiland aan de zuidoost-punt van Au-

stralië gelegen en tweemaal zoo groot als

Nederland, is bekend sedert 1642, toen Abel

Janszoon Tasman, in opdracht van den gou-

verneur-generaal van Nederlandsch-Indië, An-

thony van Diemen, met de schepen Heemskerk

en Zeehaen onderzoek doende naar het groote

Suytland, op de zuidkust voet aan wal zette;

hij bleef er vijf dagen, zag geen inlanders en

noemde het land, dat hij verbonden meende

aan Australië, Anthoony Van Diemenslandt.

Bewindhebbers der Oost-Indische Compagnie

en de Hooge Regeering te Batavia waren des-

tijds één van zin „om het ten deele bekende

ende noch onbevaren Suijd ende Oosterlant

te beseijlen, pertinent t'ontdecken, mitsgaders
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ingevolge eenige emportante landen, ofte ten

allerminsten beuuame passagien naer bekende

rijcke plaetsen op te doen, ende die ter ge-

legener tijt, tot verbetering!), ende vergrotingh

vandes Comp ies generaal welvaren te gebruij-

cken". Van Diemen was staatsman en handels-

man tevens
;

tegelijk met de uitbreiding van

Neerland's suprematie in het oosten, beoogde

hij uitbreiding van het handelsterrein der Com-
pagnie en vergrooting harer handelswinsten

;

maar ook een wetenschappelijk doel schemert

in zijne plannen door, waar wij lezen dat óók

moest getracht worden ,,de zee wel te ge-

bruijcken ende de winden te soecken om het

gansche jaar door te comen."

Toen de Bewindhebbers in Nederland dd.

25 September 1642 schreven, dat van de

„ontdeckinge vant Suyderlandt wat goets voor

de Generale Compe te verwachten sij" had

de expeditie de haven van Batavia reeds

verlaten. De Heemskerk, het vlaggeschip, was

een jacht, een ,,cleen oorlochsjacht", de Zee-

haen een fluit, onder welken naam men lange

en smalle schepen verstond, snelle zeilers, met

weinig diepgang en betrekkelijk veel scheeps-

ruimte. Het eerstgenoemde schip was in 1638

voor het eerst uit Nederland naar Indië ver-

trokken en had een inhoud van 60 last, het

tweede was in 1640 voor het eerst in de vaart

gebracht en mat 100 last, zooals het ,,Uitloop-

boekie" vermeldt. Later, op Mauritius ge-

komen, waar de schepen op last van G. G.

en Raden van het noodige moesten worden

voorzien, bleek weder hoe weinig zorg de

Hooge Regeering te Batavia droeg voor de

uitrusting van schepen bestemd tot een der-

gelijke gevaarvolle reis. De Commandeur Van
der Stel hangt een tafereel op „hoe reddeloos

de schepen tot soo danighe reis gestelt bennen,

waer door genootsaeckt waeren, deselfde soo

van hout, seijldoeck en touwerck als andre

nootwendichheden te assisteeren. De Zeehaen

bv. was ,,soo rot gevaeren, dat sijn booven

werck meest was vergaen, soo dat veel daar

aen js vernieut en gerepareert".

In de resolutie van Gouverneur-Generaal en

Raden van Vrijdach den Eersten Augusti 1642

lezen wij omtrent den voorgenomen tocht het

volgende : ,,soo is dan om redenen vooren

gededuceert, eendrachtelijck geresolveert, ende

g'arresteert tot ontdeckingh van d'apparente

rijske Suijder ende Oosterlanden etcetera te

gebruijcken het schip Heemskerck ende de

fluijt de Zeehaen, d' eene gemant met 60 ende

d' ander met 50 van het cloeckste zeevarend

volck hier ter reede, geprovideert van alles

voor twaelff, uitgesondert rijs achtien, maanden,

wijders van alle dienstige noodtwendigheden,

mitsgaders diversche coopmanschappen ende

mineralen tot preuve in d' opdoende landen,

wel versien, onder het gesach vanden E. Abel

Janssen Tasman die anno 1639, met den Com-
mandeur Mathijs Quast sal 1' bij Oosten Japan

geweest, ende tot deze ontdeckingh seer ge-

negen is, jtem vooraengetogen Pilooth Maijor

Frans Visscher, mitsgaders de schippers Gerrit

Janssen ende Jde T'Jercksen, dat beijde wel

g'experimenteerde seeluijden werden bevonden,

ende den Coopman Isaack Gilsemans die van-

de seevaert, als het uytteijckenen der landen,

redelijcke kennisse heeft, ende sodanige be-

quame stierluijden, als gemelten Tasman sal

weten uijt te vinden, ordinerende deselve, als

voren geprobeert, eerst van hier naer Mauritius

te seijlen, ende wanneer daer wel ververscht

sijn, omtrent halff October aenstaende, nae de

Suijd te steecken, tot op de breete van 52

off uijtterlijck 54 graden, om de landen die

bij dese hoogte off eerder comen te gemoeten,

oostwaerts aen te ontdecken, op behoorlycke

breete ende lenghte te leggen, ende alles t'

observeeren, wat tot die emportante voijagie

vereijscht, zonder zuijdelyker als de 54 graden

te loopen, schoon daer geen lant ontmoeten,

seijlende voorts tot de langhte van Nova

Guinea ende d'Eijlanden Salomonis ofte wat

oostelijker, om t'onderstaen, off tusschen die

landen, 't land van d'Eendracht ende t' onbe-

kende Suijdland geen passagie nade groote

Suijd Zee is, keerende alsoovoorts, nae ge-

daene ondersoeckingen bij Oosten en Noorden

Salomons Eijlanden ende Nova Guinea, door

d'Enghte omtrent Gilolo na de Suijt, om mede

t'ondervinden off d' ontdeckte West Cust van

Nova Guinea aen 't land van d'Eendracht vast,

ofte met canalen en doorgangen affgescheijden

is, loopende voorts langhs die geheele onbe-

kende Noord Cust, tot op 2 1 graden bij Wil-

lems rivier, om van daer in de maent Junij

ofte Julij des toekomende jaers, met t' Ooster

moesson door de Straet Sunda herwaerts te

keeren."
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Het was op 24 November 1642 des na-

middags omtrent 4 uur dat men land zag, het

„eerste landt in de Zuydzee dat ontmoet is

ende van geen Europijsche volckeren noch

bekent."

In het officieele stuk, dat ten Kasteele te

Batavia den ic/len Juni 1643 door G. G. en

R. werd geteekend, vindt men over den tocht

bericht, dat Tasman en de zijnen „int' seijlen

oostwaerts aen alwaer de wind gants crachtigh

ende de zee soo hol bevonden, dat niet ge-

raeden achten meer na de Zuijd te steecken,

maer allenskens opgeseyden cours noordelijcker

afftewycken, tot op 44 graden breete ende

167 graden lengte, alwaer den 24 November
passado opgedaan ende ontmoet hebben seecker

groot land van buijten met eylanden beseth

ende 't selve Antonij van Diemens land ge-

naemt, sonder te weten hoe verre t' hem omde
Noord west ofte Noord oost is streckende,

ofte yemand van 't land te spreken, synde

daer maer bij suijden langs ende soovoorts

geseylt tot de lengte van 189 graden. . .
." en

dan wordt de onaangename ontmoeting met

de Nieuw Zeelanders vermeld, het „boosaer-

dich ende moortdadigh volcq" van het land

dat zij Staten-land noemden.

In allen deele voldaan zijn de gezaghebbers

te Batavia niet; zij vinden dat Tasman „tot

ondersoeck vande gelegentheden, gestalte ende

nature der opgedane landen en volckeren niet

al te grooten devoir aengewent, maar ten

principalen noch alles voor een curieuser

successeur opengelaten heeft." Wel beweerden

de ontdekkers bv. dat de „passagie nae Chilij

ende Peru" gevonden was, maar, zeiden hunne

lastgevers, „dit is gissingh, ende can van

onbekende saecken niets vast gestelt worden."

De curieuser successeurs hebben zich niet

gehaast. Eerst een eeuw later is Du Fresne

op Tasman ië geweest, met de Mascarin

en de Castnes, landende in een baai die

hij, naar den stadhouder, Frederik Hendrik-

baai noemde; hij vond er wèl inboorlingen

en moest door hunne vijandige houding

van een onderzoek des lands afzien. In 1773

Tasmaniërs in het toevluchtsoord.
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Jonge Tasmaniëï.

voer P'urneaux, kommandant van de Adventnre,

met Cook op reis bij diens tweeden tocht, een

baai in die hij Adventure-baai

doopte; vier jaar later kwam Cook
zelf in deze baai en nog altijd

was, naar men meende, Tasmanië

een deel van het vasteland ; ook

toen D'Entre-casteaux in 1792 de

rivieren Huon en Derwent opvoer
;

eerst in 1798, dus 156 jaar na

de ontdekking, bleek het aan

George Bass, een Engelsch scheeps-

dokter, dat het land een eiland

was ; vandaar de Bass-straat. Kort

daarop is de kolonisatie van het

eiland begonnen, hoofdzakelijk

door Engelsche gedeporteerden

„convicts of the most hardened

and degraded type", die, ont-

snapt — en dat ging zeer gemak-

kelijk, omdat een groot aantal

buiten de gevangenis aan den

arbeid werd gezet of als werkvolk

aan de vrije kolonisten afgestaan—
te land en te water de gaven

van hart en verstand den inlan-

ders gingen aanbieden. Bij der-

gelijke verhalen vraagt men zich

wel eens af of Dr. Lubach ongelijk

had met te beweren, dat, naar

hij wist, nog nooit een beschaafd

Europeesch volk verstandige pogingen heeft

aangewend om een zoogenaamd wild volk te

beschaven. Zeer langzaam is de kolonisatie

voortgeschreden, hoofdzakelijk door den tegen-

stand der Tasmaniërs, die, niet gediend van

dit onhebbelijk volk en niet voornemens zich

de ruwe invasie dezer vreemdelingen te laten

welgevallen, van hun kant een voortdurenden

tegenstand boden, defensief maar ook krachtig

offensief optraden ; van den anderen kant

volgde daarop weder een schandelijk strenge

en onrechtvaardige behandeling der Tasma-

niërs en het leven op 't eiland werd voor

beide partijen ondragelijk ; of er ooit getracht

is een voor wit en zwart bevredigende op-

lossing te krijgen, blijkt niet ; een hof van

arbitrage ontbrak destijds nog, en, vóór-

komen als het vroeger wel deed, dat niet

het allereerst de élite van een volk in aan-

raking kwam met de ,,wilden", waren de latere

kolonisten, die na de boeven verschenen, ver-

moedelijk evenmin genoeg thuis in de geschie-

lil

Tasmaniër met franje-haar.
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denis, om te weten, dat ook de Germanen en

Galliërs indertijd door de Romeinen onvat-

baar voor beschaving' werden geacht. Wel is

er getracht Tasmaniërs en kolonisten door

een het eiland halveerende lijn van elkander

te scheiden, maar deze poging is evenzeer

mislukt als het bijeendrijven der inlanders tot

op Tasmans-schiereiland in het zuidoosten des

eilands. Zoeken naar een goede verstand-

houding kan men deze middelen zeker niet

noemen.

Thans is Tasmanië beschaafd; sedert 1851,

toen er goud ontdekt werd op het eiland,

is het land zeer vooruitgegaan, zooals men
dat noemt ; het heeft een hoofdstad, Hobart,

telegraaf, gas, spoorwegen en zoo voort. Maar

Tasmaniërs heeft het niet meer ; die konden

niet tegen de mishandeling en het moorden.

Een restantje van 40, overgebleven van een

honderdtal dat men naar een eiland in de

Bass-straat had overgebracht, werd omstreeks

1850, in een bui van achteraan komende teer-

hartigheid, verplaatst naar een kamp in de buurt

van Hobart, waar het als gealimenteerden werd

verzorgd. Vermoedelijk is de afbeelding op

bladz. 93 genomen van een groep Tasmaniërs

vóór de deur van het bedoelde asyl. William

Lanney, de laatste man der Tasmaniërs stierf

in 1869 en Truganina, de laatste vrouw van

dit volk, overleed in 1876. Overgebleven is

nog een vrij groot aantal bastaarden, kin-

deren van Europeesche walvischvaarders en

Tasmanische vrouwen.

De berichten over het uiterlijk der Tasma-

niërs loopen zeer uiteen; dat hun neus aan

den wortel breed en van boven ingedrukt, de

mond groot en vooruitstekend was, toonen de

afbeeldingen. Het hoofdhaar werd ingesmeerd

met vet en oker en hing wanneer het lang

was als koordfranje rond het hoofd ; door

den baard, ook al met dit goedje inge-

smeerd, leek hun mond nog breeder. Cook
spreekt gunstig over het uiterlijk zoowel van

volwassenen als van kinderen, en uit het feit

dat de heeren reizigers hun best deden door

geschenken en vriendelijkheid bij de vrouwen

in de gunst te komen, mag men opmaken,

dat deze niet bepaald terugstootend waren.

Hun huidkleur was zwart-grijs, hun oogopslag

vrij, de buik vooruitstekend; kleeding ontbrak

nog ten eenenmale, maar wel hadden sommigen

Groep van Tasmaniërs.

sieraden aan, arm- en polsringen en halsbanden,

gordels van kangoeroe-pezen en van planten-

vezels, waaraan schelpen, beentjes en tanden

hingen; bij velen miste men ook dezen tooi en

dan bleef er niet anders over dan de gezwollen

litteekens op rug en armen. De vrouwen

droegen hare kinderen in een stuk huid van den

kangoeroe, dat over den rug en langs de len-

denen liep, maar niet als kleeding kon worden

aangemerkt ; wel hadden zij sandalen aan van

huid, die de Australiërs niet kennen. Land-

bouw was hun vreemd en huisdieren hadden

zij niet. De hutten, niet volgens een bepaald

type gebouwd — wat een kenmerk is van

weinig ontwikkeling — waren allen even

ellendig; enkele families huisden in holle, op-

zettelijk uitgebrande boomstammen, en vele

windschermen, als bij de Australiërs, vond

men er ook. Van een bijeenvoeging dezer

woningen tot dorp bleek niets. Van eenigerlei

industrie als pottenbakkerij waren zij onkundig

en het menscheneten was niet in gebruik. Twee
wapens voerden zij met zich, de lange speer

met een in 't vuur geharde houten punt, en een

korten stok die als knots en als werphout kon

gebruikt worden Geen enkel metaal hadden

zij ooit gezien en voor munten hadden zij

evenmin oog als voor kralen ; een dun kan-

goeroe-beentje diende als naald, els en speld

en verder gebruikten zij steenen bijlen en

messen. Hunne ontwikkeling kwam onge-

veer overeen met die van de menschen in

Europa gedurende de palaeolithische periode,

toen de mammouth gejaagd werd, het rendier,
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het wilde paard en de oeros. Zeewaardige

vaartuigen hadden zij niet — vreemd bij eilan-

ders ! — en wanneer er op de rivieren gevaren

moest worden, bouwden zij zich een vlot of

een kano van boombast, die niet heel stevig

behoefden te zijn, daar de opvarenden goed

konden zwemmen en duiken. Hunne oorlogen

waren meer menigvuldige twisten en hunne

wapens weinig gevaarlijk ; trouwens niemand

bezat iets waarop de ander naijverig zou kun-

nen geweest zijn. Talrijk waren hunne wijzen

van lijkbehandeling ; zoowel begraven, ver-

branden, mummificeeren, bijzetten in holle

boomen, als neerleggen in doodenhuisjes waren

in zwang. De man vervaardigde zijne wapens

en ging ter jacht, zijne vrouwen breiden

netten, vlochten manden, zorgden voor het

hoogst eenvoudige huishouden en voor de

kinderen. Hiermede is het voornaamste ge-

zegd wat er van de Tasmaniërs te zeggen is

zonder in gissingen te vervallen. Er moet

door het verdwijnen van dit van huis uit

zachtaardig en goedmoedig volk veel te loor

zijn gegaan. Door zijn isolement — want ook

de Australiërs hadden geen booten, geschikt

om de Bass-straat over te steken en door de

Zuidzee-eilanders schijnt 't eiland evenmin be-

zocht te zijn, hoewel de aanwezigheid van een

Melanesisch neksteunsel, bij het slapen gebruikt,

zulks zou doen vermoeden, — door zijn isole-

ment was het volk in meer dan een opzicht merk-

waardig ; van oudsher was alles gebleven zooals

het was, zonder inmenging van buiten en veel

beloofde de studie van het leven dezer men-

schen in den meest uitgebreiden zin ; een

leven waarvan, vooral waar men dieper door-

dringt dan de eenvoudige vermelding van poly-

gamie of van het maaksel eener speer, thans

zoo bijzonder weinig bekend is geworden. De
gelegenheid tot onderzoek is ongebruikt voor-

bijgegaan en veel is verloren voor altijd. Ook
de taal der Tasmaniërs is verdwenen met hen

;

wat er van bekend is, bepaalt zich tot weinige

bijzonderheden omtrent hare afwijkingen van

de Australische, hare armoede b.v. aan woor-

den voor abstracte dingen en haar weinig

ontwikkelden bouw, onvolkomenheden die door

verschil in uitspraak, klemtoon en begeleidend

gebaar werden aangevuld. Alles bijeengenomen

is het een klein beetje wat wij weten van deze

menschen, die onder de oogen van een nog

levend geslacht van de wereld verdwenen, na

een doodstrijd gestreden te hebben die een

menschenleven duurde. R. I. P.



Theeproef op Tjikadjang.

A Z I E.

I N S U L I N D E.

Behalve Nieuw Guinea — aldus zou het

opschrift verder moeten luiden, omdat dit

eiland, om den aard zijner bewoners, reeds

besproken is bij Melanesië. De kennismaking"

van Nederland met deze eilandenwereld is

ruim drie eeuwen oud. Want 't was in Juni

1596 dat de schepen der „gemeene compagnie"

door negen „poorters ende coopluyden tot

Amsterdam" gesticht, bij het eiland Engano,

ten westen van Sumatra, ten anker kwamen,

na een veertienmaandsche reis.

Er is groote verscheidenheid in het uiterlijk

voorkomen der eilanders van den Oost-Indischen

Archipel. Hoe de Papoea's er uitzien zagen

we reeds ; de overigen kan men Maleiers noemen,

Maleiers in ruimen zin, te scheiden in meer

beschaafde, eigenlijke Maleiers en de minder be-

schaafde, die men ook wel Indonesiërs noemt;

laatstgenoemden hebben sluik of lichtgolvend

haar, lichtbruine of gele huid, platten, soms con-

caven neus, ruitvormig gezicht en zijn klein van

gestalte en halflang- of langschedelig ; tot hen

rekent men de Battahs, de Koeboes en eenige

andere kleine stammen op Sumatra ; de Niassers

en de bewoners van de eilanden ten zuiden

van Nias ; de Tenggereezen en Badoej's op

Java; de Dajaks op Borneo ; de Alfoeren van

Celebes, de Molukken en de Kleine Soenda-

eilanden. Tot de Maleiers, die iets langer zijn

dan de Indonesiërs en tot de kortschedeligen

behooren, rekent men de Maleiers in engsten

zin, namelijk de bewoners van vele kustlanden

van Sumatra en Borneo, de Padangsche Boven-

landen en de Riouw-groep, waarvan ook de

Redjangs, Pasoemahs en Korintjiërs vertak-

kingen zijn ; verder de Atjehers en Pedireezen,

De Volken der Aarde IV. 13
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de Javanen, Soendaneezen en Madoereezen, de

Palembangers, Lampongers, Makassaren, Boegi-

neezen, de Moluksche Maleiers en de Balineezen

op Bali en op Lombok. Vermenging onderling

en met vreemdelingen, hier en daar zeer

intensief, heeft afwijkingen en spelingen in 't

leven geroepen die groote moeilijkheid teweeg-

brengen bij het sorteeren dezer menschen.

Hindoes, Arabieren, Chineezen, Negrito's,

Europeanen, Voor-Indiërs, geel, wit, zwart en

bruin, hebben in den loop der eeuwen het

uiterlijk en innerlijk der bewoners van Insulinde

min of meer gewijzigd ; en waar de vermenging

met uiteenloopende soorten het sterkst was, is

een ondoorgrondbaar mengsel ontstaan en

wordt het opzoeken van de bestanddeelen

daarvan vaak zeer moeilijk, zoo niet onmogelijk.

Is dit al bezwaarlijk wanneer men de per-

sonen in levenden lijve vóór zich heeft, nog

lastiger wordt het terechtbrengen van menschen

waarvan men niets te zien krijgt dan hunne

fotografie en die men niet kan ontdoen van

hunne kleeding en hun tooi, dikwijls fantastisch

en alleen ten behoeve van het fotografeeren

aangelegd.

Op Java wonen Javanen, Soendaneezen en

Madoereezen; de Soendaneezen in het weste-

lijkste deel : de residenties Bantam, de Preanger

regentschappen, Batavia, Krawang, Tjeribon

en het westelijkste deel der gewesten Tegal

en Banjoemas, met uitzondering van de noorde-

lijkste kuststreken, waar Javanen, Soendaneezen

en Maleiers gemengd wonen. De Madoereezen

verblijven, behalve op Madoera, met Javanen

er tusschen in de residenties Pasoeroean,

Probolinggo en Besoeki. In het gedeelte dat

overblijft wonen de Javanen in engeren zin.

De Javanen zijn lichtbruin van kleur, lichter

getint bij de aristocratie, donkerder bij den

koeli en den landbouwer ; de kleur der oogen

is bruin of zwart, het lange en

grove haar is zwart; weynich

baert, zooals Jan Huyghen van

Linschoten zegt, drie ofte vier

hayren boven en onder den

mont; de lichaamsbouw is over

't algemeen slank en fraai, de

lengte even beneden het middel-

matige ; de schouders zijn vier-

kant en het middel der vrouwen

dun ; hetis gelaat wordt door

Aanzienlijke Javaansche vrouwen.

de uitstekende wangbeenderen

eenigszins verbreed ; het voor-

hoofd is hoog, bij velen te hoog

door het achteruit wijkende en

soms nog weggeknipte haar, de

neus niet bijzonder plat, de mond
vrij groot met dikke lippen.

De invloed der Hindoes heeft

zich het meest doen gelden in

midden- en oost-Java ; meer dan

in de Soendalanden zal men hier

dus het Hindoe-type in den

gelaatsvorm bewaard vinden

;

maar hoe onmogelijk het is een

lijn te trekken die werkelijk het

eene van het andere scheidt,

spreekt duidelijk uit de afbeel-

ding van de regenten-familie van

Bandong. De betrekking van

regent is van ouden oorsprong,—
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afkomstig uit den tijd toen de Javaansche

vorsten aan het hoofd der provinciën van

hun rijk personen van hooge afkomst stel-

den als bestuurders, onder verplichting zekere

opbrengsten uit te keeren, in geval van

oorlog hen bij te staan en op bepaalde

tijden hulde te komen brengen aan den vorst.

Aan den rang door de regenten gevoerd

zijn zekere onderscheidingsteekens verbonden,

waaronder vooral het zonnescherm of de pajong-

in aanmerking komt, die door haar kleuren en

cirkels den rang aanduidt van hem die het

wordt achterna gedragen ; deze pajongs zijn

dan ook op de familiegroep niet vergeten.

Verder heeft een recent recht om achter zich

te doen voeren: paarden, wagens, zitmatje,

kwispedoor, sirihdoos, zakdoek, enz., en om
de Nederlandsche vlag voor zijn woning te

doen wapperen. Bandong ligt in de Preanger

regentschappen, behoort dus tot de Soenda-

landen, waar de invloed der Hindoes het minst

krachtig was; toch zijn er vooral onder de

vrouwen op de afbeelding der regenten-familie

die het Hindoe-type vertoonen. Vergelijkt men
bij haar het portret van den karbouwenhoeder

Ahan uit de Preanger, die destijds op de

Koloniale Tentoonstelling van 1883 was, de

afbeelding der Bandongsche vrouw op bladz.

102, wier gelaatsuitdrukking men terugvindt op

op de groep der regenten-familie, en het portret

van Kantjil uit Tangerang (res. Batavia) die,

naar ik mij meen te herinneren, onze reis-

genoot was op Sumatra als koeli der Sumatra-

expeditie (bladz. 103) dan blijkt dat er Soenda-

neezen zijn van allerlei uiterlijk.

De regent op de afbeelding van bladz. 10

1

is in zijn dagelijksche plunje; bij officiëele

gelegenheden draagt hij een donker lakensche

jas, met geborduurd gouden eikenloof rijker

of minder rijk versierd naar gelang hij den

titel pangéran, adipati of toemenggoeng voert,

en met vergulde W knoopen. Dan heeft hij

nog een inlandsche hooge kleedij ; hoe

die er uitziet, blijkt uit de afbeelding op

bladz. 104.

De huidkleur van de west-Javanen is licht

geelbruin, een nuance minder donker dan die

der Javanen ; ook bij hen is er groot verschil tus-

schen de huidkleur der verschillende standen

;

vrouwen en meisjes, tot de aristocratie behoo-

rende, zijn opmerkelijk lichter gekleurd. De

Soenda-meisjes.

kleur der oogen is zwart of donkerbruin ; het

hoofdhaar is zwart, niet zelden met eenige

golving en wordt zoowel bij mannen als bij

vrouwen lang gedragen ; een krulletje aan de

slapen wordt voor een teeken van schoonheid

gehouden. Het gelaat der Soendaneezen is

doorgaans baardeloos, maar de meeste mannen
dragen een met zorg onderhouden knevel. In

lichaamslengte staat de Javaan iets boven den

Soendanees en door het rechtop gaan en staan

van den Javaan komt dit verschil nog sterker

uit. Bij vele Soendaneezen heeft de oog-

spleet een duidelijk waarneembaren schuin-

schen stand, minder echter dan bij de Chinee-

zen
;

zij is wijder dan bij de Chineezen, nauwer

dan bij de Europeanen.

In het zuiden van de Preanger ligt het
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3800 voet hooge, op groote schaal aan de

theecultuur dienstbaar gemaakte plateau van

Tjikadjang, aan den zuid-oostelijken voet

van den Papandajan ; de theeplantsoenen

klimmen terrasgewijze op langs de hellingen

van den zadel tusschen den Papandajan en

den Tjikorai. Op Java is de zwarte thee verre-

weg de hoofdmassa van het fabrikaat. In 1901

werden in Nederland bijna 93.000 kisten en

kistjes Java-thee verkocht, waarvan Tjikadjang

er 5558 leverde; van de gebroken thee tot

de oranje pecco dezer streek varieerde de

prijs van 10 tot 66 cent. De afbeelding op

bladz. 97 geeft de theeproef te zien en een

aantal Soendaneesche vrouwen met hunne ronde

gezichtjes. Des voormiddags worden de blaadjes

geplukt, des namiddags heeft de inlevering

aan de fabriek plaats en spreidt men den

oogst ter verflensing uit op van

gespleten bamboe gevlochten

platte manden ; het doel der ver-

flensing is het blad geschikt te

maken voor de bereiding, be-

staande in het rollen der bladeren,

dat machinaal geschiedt en in een

half uur is afgeloopen
;

daarop

volgt het oxydatie-proces, het na-

rollen en het drogen. Tegenwoor-

dig verpakt men meest in kisten

van 40 kilo, zoogenaamde kwart-

kisten en behooren de |
ste

,

en jVte kisten, met 22^, I2| en

5 kilo inhoud, tot de uitzonderin-

gen. En dan is, na al deze be-

werkingen, de thee gereed om
naar het dichtstbijliggende spoor-

station vervoerd te worden

;

dit geschiedt op grobaks, lompe

voertuigen, bestaande uit een

grooten, vierkanten bak, met

losse sluitstukken voor en achter,

zonder veeren rustende op een

as, waaraan twee houten wielen

draaien. Meestal is de grobak

gedekt door een dakvormig schut-

sel van gevlochten bamboe of

van ander planten-materiaal, dat

aan den voorkant een weinig over-

steekt boven de zitplaats van

den karrevoerder. Men bespant

deze wagens met karbouwen,

koeien of paarden, die altijd stapvoets gaan;

de grobak is een zeer geschikt voertuig waar

spoed geen vereischte is
;
langzaam gaat het

trekdier voort en met snerpend gepiep en

geknars draaien de wielen onder den schok-

kenden en krakenden wagen. Gaat 't bergop

dan duwt de voerman, maar niet hard
;

op

den grooten weg haalt hij allicht een trein

van soortgelijke voertuigen in en maakt hij

de colonne één wervel langer ;
bij avond, na

zich overtuigd te hebben dat het lantaarntje

onder den disselboom nog brandt, klimt hij op

den wagen en valt in slaap, in het vast ver-

trouwen dat karbouw, koe of paard wel

zal stilhouden aan het doel van den tocht.

Vroeger liepen de grobaks op zoogenaamde

schijfwielen, cirkelvormige schijven uit één

stuk hout; maar deze wielen, door afslijting
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den cirkelvorm spoedig verliezende, waren

voor de wegen dermate nadeelig, dat naast

den grooten weg een karreweg werd aan-

gelegd. Tegenwoordig ziet men deze schijfwielen

zelden meer ; in Europa bleven ze in de Bas-

kische provinciën, in Astrurië, waarschijnlijk

ook in Gallicië in zwang.

Spelen doet de Javaan gaarne, dobbelen op

allerlei manier, en niet alleen de mannen zijn

hartstochtelijke liefhebbers van het kaartspel,

maar ook de vrouwen
;

letterlijk alles zetten

zij op het spel; de speelzucht doet zelfs de

anders bij de Javanen zoo diep gewortelde

maatschappelijke onderscheidingen vergeten,

en men kan soms hoog adellijke dames met

hare geringste dienaressen zien kaartspelen.

De meest gebruikelijke kaarten zijn chineesche,

op de pasar te koop, kaarten van het Ijo-spel,

dat uit dertig kleine bladen bestaat, zooals er

wel vier in een volwassen speelkaart gaan.

Het koa-spel (zie de afbeelding op bladz. 106)

wordt door vier personen gespeeld. Whist,

quadrille, hombre en vingt-et-un zijn bij de

inlandsche hoofden geen onbekende spelen,

maar gewoonlijk geven zij de voorkeur aan

een partijtje koa of pehi.

Een spel dat men over den geheelen Archi-

pel vindt, en dat waarschijnlijk van Arabischen

oorsprong is, heet dakon-spel en wordt gespeeld

met een schuitvormig stuk hout waarin twee

rijen, ieder van zeven holten, zijn en waarin

zich daarenboven eene grootere uitholling aan

ieder einde bevindt. De speelster begint met

81 steentjes of pitjes van den sawoboom in

den eersten kuil van hare rij te leggen en

telt ze daarna een voor een uit in de kleinere

kuilen ; valt het laatste steentje in een gat

waarin er reeds een of meer waren, dan

teld zij met deze verder. De bedoeling is om
al de steentjes in de andere groote holte

samen te brengen.

Van deze spelletjes naar het oude schim-

menspel is een geduchte stap, een stap tevens

van west naar midden-Java, want de Soenda-

landen zijn niet het ware land der wajang-ver-

tooningen. Oud is het schimmenspel zeker ; in

het begin der elfde eeuw werden in het toen-

Soendaneesche koeli.
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maals bloeiende rijk van Kediri wajangs vertoond,

met poppen van uitgesneden leder, die schaduwen

wierpen op een scherm, terwijl de vertooner de

rollen der door de poppen voorgestelde personen

opzeide ; die voorstellingen hadden toen reeds

zulk een populariteit, dat de dichters hunne ver-

gelijkingen aan het schimmenspel ontleenden

;

waarschijnlijk reeds toen, maar zeker in de twaalfde

eeuw werden de vertooningen begeleid door een

orkest, bestaande uit een vast stel muziek-instru-

menten. En naast deze feiten staat een ander, n.1.

dat in de eerste helft der elfde eeuw een schrijver,

trachtende eene verklaring te geven van den oor-

sprong der schimmenspelen, deze stelde in een

tijd toen de goden nog op aarde rondwandelden

;

blijkbaar behoorden zij bij het leven van dien

schrijver reeds tot de antiquiteiten en mag men

aannemen, dat op het eind der negende
eeuw het schimmenspel op Java bekend

was en dat de vertooning technisch in

hoofdzaak overeenkwam met de tegen-

woordige, dus met gebruik van lederen

poppen, een scherm, een lamp daarachter

en zoo voort.

Het Javaansche schimmenspel is, vol-

gens deskundigen, zeker geheel onafhan-

kelijk van de Hindoes ontstaan, namelijk

de tooneeltoestel ; de tooneelstukken die

wij kennen — waaronder dezulke wier

inhoud geheel of gedeeltelijk is ontleend

aan de sagen en mythen van het indische

Mahabharata de voornaamste plaats in-

nemen — dagteekenen uit veel lateren

tijd dan dien waarin we weten dat 't

schimmenspel reeds bestond, zoodat uit

den inhoud dier stukken niets mag afgeleid

Meisje uit de Soenda-laiiden.
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worden omtrent de herkomst van het tooneel

zelf. Een scherpzinnig onderzoeker, nagaande

welke tot nu toe bekende gegevens er zijn die

tot het vormen van een oordeel in staat stellen,

komt tot de slotsom, dat het Javaansche schim-

mentooneel op Java door Javanen is uitgedacht.

Geen enkel feit of gegeven wettigt het ver-

moeden, dat dit spel aan vreemden ontleend

of onder vreemden invloed zou zijn ontstaan

;

eertijds een deel van den voorouderlijken eere-

dienst zijn geweest, en was de dalang, de

vertooner, die rollen opzegt der medespelende

poppen, oorspronkelijk een medium, de priester

van dien eeredienst. Neemt men deze hypothese

aan, dan verklaart zich ook vanzelf het reli-

gieuse waas, dat, volgens eenstemmig oordeel

van allen die over de wajang schreven, over

de echte, ouderwetsche schimmenvertooning

Grobak.

aan den anderen kant is er niets dat ernstig

pleit tegen de onderstelling dat de wajang

zelfstandig door Javanen is uitgedacht ; noch

inrichting noch namen doen aan vreemden

oorsprong denken : 't is alles Javaansch en

niets dan Javaansch.

En evenals het Indische en het Grieksche

tooneel zich ontwikkeld heeft uit godsdienstige

plechtigheden zal ook de wajangvertooning

ligt uitgespreid ; zoomede de vasthoudende

adat, die ook nu nog bij de vertooning de

geringste bijzonderheden regelt.

In de wajang-vvong, waarbij menschen op-

treden in plaats van poppen, wordt gezien

een poging, uitgegaan van de hofkringen, om
het oude klassieke schimmentooneel te her-

vormen tot een meer moderne voorstelling met

levende menschen, misschien wel geïnspireerd

De Volken der Aarde IV. 14
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tusschen Pendowo's en Koerowo's. Hij verheft

zich in de lucht en een zwarte wolk, waaruit

bliksemstralen omlaagschieten, zweeft tusschen

hem en de aarde. Kletterend vallen de wapens

neder die de Koerowo's reeds tegen hem had-

den opgeheven en verlamd van schrik staan

deze te turen naar dit bewijs van Kresno's

wondermacht. Kresno wordt hier vliegende

voorgesteld
;
op den rug heeft hij vleugels van

fijn uitgesneden en vergulde karbouwhuid, op

het hoofd een kroon van hetzelfde materiaal,

met een juweel die de zon voorstelt ; de armen

bewegen niet, maar de handen trillen, waar-

door de slippen van zijn kleed een golvende

beweging erlangen.

De tweede afbeelding geeft Angko Widjojo

te zien, den oudsten zoon van Djanoko en

Woro Sembrodo, behoorend tot het geslacht

der Pendowo's. Hij komt hier op in het I4de

tooneel van de lakon Pregiwo, is in krijgsge-

waad, gereed om te gaan strijden met Karno,

die zijne zuster Pregiwo wil schaken, op last

van Praboe Soejoedono, vorst van Astino. In

zijn pijlkoker heeft hij den geduchten, hem door

zijn vader geschonken pijl Kjai dedali, waarmede

hij later Karno's borst doorboort. Tot de uit-

rusting en kleeding van dezen held, in alle

lakons die over de Pendowo's handelen optre-

dend, behooren pijlkoker en kris, hoofddeksel,

oorsieraden, vinger- en armringen, polsbanden,

de gordel met edelgesteenten, gouden franje

en afhangende slippen, die bij het tandakken

door Europeanen. Eerst in het midden van

de i8 de eeuw zou zij in zwang zijn gekomen,

maar grooten opgang heeft zij nooit gemaakt;

hoofdzakelijk tot de Vorstenlanden bleef zij

beperkt en de afbeeldingen op bladz. 108 en

109 zijn gemaakt naar fotografiën van een

Solo'sch reizend wajang-wong-gezelschap, tij-

dens de voorstellingen te Salatiga in het najaar

van 1900.

De eerste afbeelding vertoont ons Kresno,

vertoornd over het verraad der Koerowo's,

terwijl hij in den kraton van Praboe Karno

een verzoening tracht tot stand te brengen

Dakon-si iel.
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in de handen worden gehouden. Zooals meer

gebeurt wanneer een jongeling in de lakon

optreedt, wordt ook hier de rol van Angko
Widjojo gespeeld door een vrouw, ditmaal

een 23-jarige, moeder van twee kinderen.

Precies als op ons tooneel.

De derde afbeelding stelt voor den demo-

nenvorst Daramoeka die door Werkoedoro

verslagen wordt, op weg naar den vorst van

Madoera, Bolodewa. De acteurs in de wajang-

wong-vertooningen dragen nooit maskers, maar

wel zijn zij gegrimeerd en van baarden, knevels

en extra-tanden voorzien om gelijkenis te krij-

gen met de voorgestelde personen. De in

west-Java, vooral Batavia, wel eens wajang-

wong genoemde straatvertooningen, hebben

niets gemeen met deze wajang-voorstellingen

in de Vorstenlanden.

De vierde afbeelding (bladz. 110) geeft vier

voorvechters te zien uit den strijd tusschen

Browidjojo en Menakdjingga, toen de vorst

van Balambangan zich niet wilde onderwerpen

aan dien van Modjopahit. De voorstelling

waarin deze personen optreden — de rollen

van bedoelde voorvechters worden gespeeld

door jongens van 14 jaar — werd gegeven

aan het hof te Djogjakarta voor den tegen-

woordigen sultan Amangkoe Boewono VII.

Sedert onheugelijke tijden samengaande met

de wajang is de gamelan, het Javaansche orkest

met zijn overvloed van slag-instrumenten en

zijn snaar- en blaas-instrumenten als bijzaak.

Onze kennis van de Javaansche muziek berust

eerst thans op degelijken grondslag, nadat we

Angko Widjojo tot den strijd gereed.
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ons lang met algemeene

beschrijvingen en voor-

namelijk ethnografische

bijzonderheden hadden

moeten vergenoegen.

Het beste wat tot voor

korten tijd een Euro-

peaan van de gamelan-

muziek wist te zeggen,

was dat zij nogal liefelijk

klinkt — op een af-

stand. Er is nu meer

waardeering. Eerst op

den duur leert men
haar hooger schatten

;

eerst langzamerhand

kan ons gehoor, bedor-

ven door het gestadig

hooren van de valsche

verhoudingen onzer ge-

temperde stemming, aan

gindsche intervallen ge-

wennen ; en de Javaan-

sche gewoonte om den

nadruk niet op het begin

der maten te leggen

maar op het eind, moet
voor ons het vreemde

verloren hebben, alvo-

rens wij ons aan een

beoordeeling mogen
gaan wagen. De Javaan

onderscheidt twee soor-

ten octaven, de eene

waarbij de tonen wijd uiteen, de andere waarbij

de tonen dicht bij elkander liggen; het eerste

octaaf heeft, evenals bij het aloude toonstelsel

der Chineezen, vijf, het tweede zeven tonen.

Gemeten zijn die intervallen van beide octaven

herhaaldelijk, aan allerlei speeltuigen, oude en

nieuwe, van de hoven en uit de desa's afkomstig

;

ondanks de verkregen afwijkingen bestaat er bij

de eerste soort octaaf een merkbare neiging tot

vijf gelijkmatige intervallen van 1.2 toon van

het diatonische octaaf. De Javaan noemt onze

muziek miring, afwijkend, tegen den regel,

onzuiver, wanneer hij hoort hoe men zijne

melodiën op een piano tracht weer te geven.

Dit gaat ook niet ; de intervallen der

Javaansche muziek in ons toonstelsel te willen

wringen is onwetenschappelijk, omdat de be-

Damaroeka door Werkoedoro aangevallen.

trekkelijke waarden der tonen onzer accoorden

niet met die der tonen van de Javaansche

toonschalen overeenkomen. Inderdaad moet

men de Javaansche muziek als iets aparts

beschouwen ; onze oude kerkmuziek is evenzeer

volgens een geheel ander stelsel dan de

huidige muziek gemaakt en dient ook afzon-

derlijk beschouwd te worden. Het meer of

minder goed klinken is een zaak van gewoonte
;

valschheid in tonen is conventie. Eerst in de

dertiende eeuw is men teruggekomen van het

denkbeeld, dat groote en kleine terts en groote

en kleine sext dissonanten zijn, zooals de

Grieken beweerd hadden.

In de Vorstenlanden, waar de vorsten goede

spelers kunnen onderhouden en anderen doen

opleiden, zal de kunst van gamelan-spelen het
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langst bewaard blijven. Een goed speler moet

van een paar honderd muziekstukken, waarvan

geen noot op schrift staat, het voornaamste

onthouden en uit 't hoofd spelen ;
eenige vrij-

heid is hem gelaten, want het wezenlijke van

een gamelanstuk is het thematische ; evenals

onze oude zangcomponisten de coloratuur

en de uitwerking van den becijferden bas

aan de voordragende kunstenaars overlieten,

zoo hebben de uitvinders der gamelan-wijzen

gerekend op het beleid der spelers. De
kennis en de wetenschap van den gamelan-

speler is een overgeleverde
;
gehoor en geheugen

om met de wijzen, op hun tijd en onmiddellijk,

te kunnen invallen, gevoel om juist in de maat,

hard en zacht waar het past te spelen en

volgzaam te zijn, daarop komt het voornamelijk

aan. Een zeer ontwikkeld gevoel voor rhythme

dient den speler uitstekend. Eenmaal den

slag beet hebbende is men klaar voor zijn

leven ; het is geen onaangenaam handwerk,

men wordt onthaald, legt zoo noodig de kin-

deren te slapen tusschen de instrumenten en

gaat, als alles afgeloopen is, welgemoed huis-

waarts met eenig geld in den zak.

Er is een groot verschil tusschen de volledige

en uit superieure instrumenten samengestelde

gamelans der hoven in de Vorstenlanden en

de straatgamelans waarbij de publieke danse-

ressen op den openbaren weg hare choregra-

fische kunsten vertoonen. De speeltuigen waaruit

zulk een straatgamelan bestaat (bladz. m) zijn

niet talrijk. In west-Java heet de geheele toe-

stel, muzikanten en dansmeiden incluis,

rombong ronggèng. Is in de eene buurt het

répertoire afgespeeld, dan worden bamboes

gestoken door de rotan lussen aan de instru-

menten en deze naar een andere wijk gepikold..

De groote gong, het omvangrijke en zware

slag-instrument, is te moeilijk vervoerbaar en

ook te kostbaar en wordt daarom in een der-

gelijk orkest vervangen door een goedkoopere

plaatsvervangster, een ter rechterzijde op de

afbeelding zich bevindende dikke bamboe, van

onderen door den knoop gesloten ; los er in

staat een dunnere bamboe, aan beide kanten

open ; door in deze te blazen wordt er een

dof, zwaar geluid voortgebracht; de speler,

die op den grond zit en het instrument hellend

vóór zich heeft, kan den toon wijzigen door

de dunne bamboe dieper of minder diep in

de wijdere te brengen.

Is dit nu het begin geweest? Is het de muziek

van enkele fluiten, bekkens en klankstaven, met

weinige en onbepaalde tonen, den dans, de rhyth-

mische beweging van het lichaam begeleidend en

ondersteunend, die zich langzaam ontwikkelde

tot het machtige orkest met zijn hagelbuien van

hout- en metaalklanken, geïnterpuncteerd door

imposante gongslagen? Waarschijnlijk wel;
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oorspronkelijk is de muziek een auxiliaire kunst

geweest, en nog is zij dat op vele punten van

den aardbol, het middel tot het gemakkelijker

en geregelder volbrengen van eenigen arbeid

of eenige bezigheid, reciteeren, dansen, koran-

lezen, roeien, loopen. Nergens echter is de

traditie zuiver bewaard gebleven, zelfs niet bij

de afzonderlijk levende ouderwetsche stammen

;

ook bij hen is de aanraking met vreemden aan

te toonen uit hun speeltuig. Wonder is het niet

dat de muziek in het land van Java, waar

iedereen te gast kwam, zich gewijzigd heeft

onder Chineeschen, Indo-Chineeschen, Hindoe-

schen en Perzisch-Arabischen invloed.

De talèdèks of ronggèngs die op straat en

markt hare kunsten vertoonen, zingend en

dansend, niet echter ten beste gevend wat wij

onder zang en dans verstaan, zijn niet van

dezelfde soort als de serimpi's en bedojo's,

aanzienlijke en tot den harem behoorende

vrouwen, die aan de vorstenhoven optreden.

Deze dansen, maar spreken zeiven niet, worden

begeleid door de gamelan en een koor van

zangeressen en zangers. Over hunnen opschik

valt eenigszins te oordeelen door de beschouwing

van de afbeelding op bladz. 113; van de vier

vrouwen daar voorgesteld zijn de twee aan de

linkerhand als mannen verkleed.

Gamelan-spelen hoort men nog het best in

de Vorstenlanden. Maar daar, in de conserva-

tieve provinciën, is meer te zien en te hooren

dat afwijkt van hetgeen de aan uitwisseling

voortdurend onderhevige havenlanden aan-

bieden.

Twee godenbeelden gelijken de bruidegom

en bruid uit Djogjakarta ; de eerste het naakte

bovenlijf met gele boreh, het aangezicht met
blanketsel van rijstmeel besmeerd, heeft het

hoofd bedekt met een witte of lichtblauwe

kopiah; zijn dodot, het feestelijke lendenkleed,

is van zijde, en aan de kris en aan een gou-

den hoofdsieraad hangen snoeren bloemen,

soms juweelen. Het hoofd der bruid is versierd

met snoeren van aan draden geregen bloemen

;

dezen tooi van bloemen leggen vrouwen en meis-

jes ook in het gewone dagelijksche leven wel

aan; zoo heeft de nonna op blz. 100 zich het

kapsel versierd met melati ; ook het aangezicht

der bruid is met poepoer geblanket en het

bovenlijf en de armen zijn met boreh geel ge-

maakt ; de boezem wordt bedekt door de

kemben, de rok is van gebloemde zijde, en

daarover draagt zij een wit, met zwart omboord
en rijk verguld overkleed en als buikband een

sjerp van gele zijde
;

borst, armen, handen en

hoofd zijn met gouden sieraden rijk getooid.

De eenigszins mongoolsche schuine stand der

oogen schijnt nog versterkt te worden door

de geschilderde wenkbrauwen, die bij het

overige van het ovale gelaat, den rechten en

Straat-gamelan.
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Straat-danseres van Djogjakarta.

tamelijk smallen neus niet misstaan. Veel mooier

nog is echter het meisje uit Djogja in sarong

en klambi, op bladz. 114, die duidelijk het

Hindoe-type vertoont. De klambi, of het korte

badjoe, is öf wit, öf, veelvuldiger blauw met

lichter en donkerder strepen, sluit aan den

hals met een opstaand kraagje en hangt

open en los tot op de heupen, terwijl de

lange nauwe mouwen om den pols met

knoopjes gesloten zijn. De sarong of koker-

doek werd oorspronkelijk — en wordt dat

nog — niet hooger dan het middel ge-

dragen. Daar oningewijden soms zeer onhan-

dig met zulk een rok, die overal even breed

is en geen onder of boven heeft, te werk gaan,

kan het nuttig zijn de pas verschenen gebruiks-

aanwijzing van de hand eens der zake kun-

digen hier te doen volgen. Nadat men, zegt

hij, de sarong over het hoofd heeft aangedaan

en haar zoo van het middel omlaag laat val-

len dat de kapala — 't hoofd, hetzij van recht-

lijnige strepen of van driehoekige punten of

torens — rechts-achterwaarts blijft, neemt men
met de rechterhand de overtollige wijdte der

sarong daar in het midden van de kapala

dubbel en brengt die dubbele vouw of plooi

met de linkerhand rechtsom naar de linker-

heup, zoodat de kapala een klein gedeelte

over die linkerheup naar voren in dubbel

gevouwen toestand omlaag valt. Dan wordt
ze daar boven om het middel ingestopt en

draagt door haar eigen nauw aangehaald-zijn

zichzelve.

Als éénig kleedingstuk wordt de sarong

aldus nog in vele streken van den Archipel

gedragen, vooral binnenshuis, zooals in de

Soenda-landen. De afbeeldingen van de vrouw
uit Bandong en van het meisje uit de Vorsten-

landen op bladz. 115, dat als sieraad nog een

slendang om het middel heeft gewonden,

geven deze dracht te zien, alleen is de buik-

band van de Bandongsche vrouw een meer
nieuwerwetsche uitvinding, daar de sarong zeer

goed is te bevestigen zonder eenig hulpmiddel,

zooals o.a. de afbeeldingen van de beide

Bataviasche vrouwen op bladz. 118 doen zien.

Maar ook wordt de sarong als éénig kleeding-

stuk gedragen, tot boven de borst opgehaald

en daar vastgemaakt, een kleeding die de

keukenvrouw op bladz. 115 draagt, zoomede
de prinses in oud-Javaansch hofkostuum op
bladz. 116.

Ook de vrouw op dezelfde bladz., die ter

jacht is op het hoofd harer vriendin en de vangst

dood bijt, zooals bij deze gelegenheid te doen

gebruikelijk is, heeft de sarong tot onder de

armen opgehaald en draagt niets anders. Deze
manier van hoofdreiniging heeft, althans in haren

vollen omvang, bij ons te lande nog geen burger-

recht gekregen, zooals eene andere gewoonte,

de massage, die door de inlanders langen tijd

voor geneeskundige doeleinden werd toege-

past, alvorens zij in de geneeskunde in Europa

werd ingevoerd. Het pidjetten, onjuister pi-

tjetten, een massage van het geheele lichaam

of van een gedeelte daarvan, was als aange-

name prikkel reeds oudtijds in zwang. Bij

pidjet wordt met de volle hand geknepen

en met de duimen gewreven, het laatste meestal

op plaatsen waar een zenuwtak op een harde

onderlaag kan gedrukt worden. Bij oeroet
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worden vooral de spiermassa's met olie ge-

wreven ; meestal wendt men beide metho-

den vereenigd aan en voegt daaraan toe het

buigen en rekken der gewrichten. Gepidjet wordt

o. a. als middel tegen hoofdpijn en

tot opwekking na vermoeienissen en

overspanning. Intusschen laten velen

zich, door daarop afgerichte handen

van pidjetsters van beroep, gaarne

masseeren zonder ongesteld of onlek-

ker te zijn; en in den goeden, ouden

tijd toen men nog over de diensten

van slavinnen kon beschikken, was

het voor oudgasten een geliefd tijd-

verdrijf. De behandeling doet wel pijn

maar laat een dusdanig behagelijk

gevoel na, dat men er allicht aan

verslaafd raakt als aan andere ge-

notmiddelen.

De kabaja, om nog even op de

kleeding terug te komen, is een lange

vrouwenjas, van voren geheel open en

daar dichtgemaakt, althans zoo doet

men gewoonlijk, met twee of drie,

meestal versierde spelden
;

tegen-

woordig worden de kabaja's door inlandsche

vrouwen zeer lang gedragen, zoodat desarong er

nauwelijks een handbreed onderuit komt ; men
maakt ze van gekleurd katoen, kain tjitah

Bruidspaar uit Djogjakarta.

De Volken der Aarde IV.
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(gedrukt) en de donkerkleurige zijn het fatsoen-

lijkst, maar in de residentie Batavia worden

lichter gekleurde gedragen dan in eigenlijk Java ;

witte kabaja's dragen alleen inlandsche vrouwen

van licht allooi en huishoudsters. Dit alles geldt

ook van de lange vrouwenjas die niet open is

van voren, maar, als een hemd, een split heeft

om het hoofd door te steken; dit kleedingstuk

heet badjoe koeroeng (koeroeng — opgesloten

;

koeroengan = hok, kooi). Korte kabaja's worden

voornamelijk in de Soenda-landen gedragen; de

Bataviasche min op bladz. 118, wier ambt het

dragen van een badjoe koeroeng verbiedt, heeft

zulk een korte kabaja aan.

De stof van de klambi der onderstaande Djog-

jasche schoone komt wonderveel overeen met

Meisje van Djogjakarta.

die van het jasje des Djogjaschen pradjoerits op

bladz 119. In het algemeen waren pradjoerits

politie-soldaten, die in verschillende gewesten

van Java uit 's lands kas onderhouden, als mili-

tairen uitgerust en geoefend werden, in eigen

kazernes woonden en in tijd van nood bij het

leger gevoegd konden worden. In gewone tijden

waren zij bestemd voor politie-diensten, zooals

het transporteeren van gevangenen, het be-

waken van gebouwen
;

zij werden door de

regenten voltallig gehouden en stonden onder

het oppergezag van den resident. In 1897 zijn

de korpsen pradjoerits opgeheven ; maar in de

Vorstenlanden, een van de antiquiteiten-kamers

van Java, bestaan zij nog ; daar vormen de

militairen met hunne huisgezinnen een afzon-

derlijke bestuursafdeeling (golo-

ngan) pradjoeritan genaamd, en

gesteld onder het hoofd van de

vorstelijke lijfwacht; van de pra-

djoerits in Djogja is deze een

officier.

Een andere streek van Java

waar nog oudheden bewaard wor-

den is het Tengger-gebergte op

de grens van Pasoeroean en Pro-

bolinggo ; de bewoners van de

hooge Tengger-hellingen zijn, wat

de massa der Javanen in het

Hindoe-tijdperk. altijd gebleven is,

aanhangers van den voorvaderlij-

ken, heidenschen godsdienst, met

eenige Boeddhistische voorstellin-

gen en gebruiken. Men houdt

hen voor de afstammelingen van

een schaar, die geweigerd heeft

zich aan den met het zwaard ge-

predikten Islam te onderwerpen

en die de oude gewoonten in de

moeilijk toegankelijke wildernissen,

welke de Dasar omgeven, heeft

gered. Door het uitvloeien van

Tenggereezen, vooral uit de lager

gelegen dorpen en door het bin-

nendringen aan den Probolinggo-

schen kant van honderden Madoe-

reezen ging het oorspronkelijk

volkseigen hoe langer hoe meer

verloren, zoodat zuivere Teng-

gereezen nog maar in enkele

dorpen gevonden worden. Zij
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Meisje uit de Vorstenlanden.

verschillen in uiterlijk weinig van de overige

Javanen,zijn iets donkerder en, schoon niet groot

van gestalte, sterker en grover gebouwd. Zij zijn

schuchter voor vreemdelingen en dragen nog op

't gelaat een uitdrukking van goedhartigheid

;

de jonge vrouwen hebben een blos op de wan-

gen, als in de andere hooge bergstreken. In

slordigheid van kleeding en manieren komen
de oudere Tenggereezen met de Madoereezen

overeen ; zij doen meer veldwerk dan onder

Javanen de gewoonte is en vele mannen en

vrouwen hebben door het gestadig dalen en

klimmen buitengemeen ontwikkelde kuitspie-

ren gekregen. De reinheid hunner zeden, hunne

eerlijkheid, gastvrijheid en huwelijkstrouw wor-

den zeer geprezen ; voor bezoekers hebben

zij het beste over
;

hartelijk, ongedwongen

en spoedig vertrouwelijk zijn zij veel meer

dan andere Javanen, wier vormelijkheid zij

missen. Diefstal en dergelijke eigenaardig

heden zijn hun vreemd ; wie uitgaat en zijn

huis alleen laat, beschermt zijn eigendom door

een stok vóór de deur in den grond te steken.

Hunne zindelijkheid laat veel te wenschen

over; wegens de koude van het water baden

zij zelden en dan niet langer dan een oogen-

blik; in de donkere, rookerige huizen liggen

zij zoo dicht mogelijk bij het vuur, te midden

hunner bokken en geiten, huisdieren in den

letterlijken zin ; zij loopen en werken in het

alles doordringende en zich overal nestelende

fijne en zeer droge vulkanische zand van den

Tengger-bodem ; is hun werk afgeloopen dan

brengen zij hun tijd grootendeels slapende bij

het vuur door. Man en vrouw doen ongeveer

evenveel werk; de vrouw ziet men meestal,

met een kind op den rug en een Tenggereesche

patjol in de hand aan den arbeid, want er

moet hard gewerkt worden voor den kost en

de mannen hebben voor het onderhoud der

wegen en het transport naar beneden en naar

boven te zorg-en.

Keukenmeisje te Batavia, het vuur aanblazende.
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Prinses in oud-Javaansch hofcostuum.

Hunne tijdrekening is zeer ingewikkeld

en hangt samen met het uitvinden van goede,

gelukkige en geschikte dagen ; en het verband

tusschen jaren, maanden, weken en dagen en

goden, geesten, engelen, duivels en dieren is

alleen door de doekoens, met behulp van een

altijddurenden almanak van figuren en cijfers,

na te speuren. Deze doekoens of priesters be-

'

hooren tot de meest gegoeden en hebben ge-

woonlijk twee vrouwen. In uiterlijk, kleeding

en habitus onderscheiden zij zich in het dage-

lijksch leven niet van hunne omgeving. Hunne
inkomsten worden vermeerderd door de ver-

vulling hunner ambtsbezigheden bij den land-

bouw, bij huwelijken, bij besnijdenis, bij sterf-

gevallen en in 't algemeen bij feesten. Door de

echte Tenggereezen worden zij hoog vereerd,

want de Tenggerees is zeer bijgeloovig; mis-

schien nog meer dan de Javaan der beneden-

landen heeft hij ontzag voor geesten, die onzicht-

bare wezens van meestal twijfelachtige reputatie

en zelden goeden wille. Droomen en vogelge-

luiden doen hem van schrik beven, want aan

voorteekenen hecht hij zeer; en diep ontzag

heeft hij voor tooverformules welker kracht

wellicht juist op hem zal beproefd worden en

die een argeloos mensch plotseling ongelukkig

kunnen maken. Maar talrijk zijn ook de be-

schermgoden, overal zetelende, en onbespied

offert hij wat rijst of de ingrediënten van een

sirih-pruim, een stroo-cigarette met een lucifer,

bloemen of groenten, onder het prevelen van

een beschermend gebedje waarin hij, in ruil

voor het offer, om een welwillende behandeling

vraagt.

Bij gebeurtenissen die de gemeenschap raken

is het de doekoen die offert, maar hij wordt

daartoe alleen in staat geacht indien hij rein

is, d. w. z. onbesproken van gedrag, hijzelf

en de desa waaruit hij stamt. Hij is vrij van

heerendiensten en voert een pajong als onder-

scheidingsteeken. Tot zijne benoodigdheden

behooren de priesterkleeding van veelkleurige,

driehoekige lapjes, badjoe antokoesoemo en

een hoofddoek van hetzelfde maaksel ; verder

een zodiakbeker, een bloempotvormig koperen

vat met de dierenriemteekens, als wijwater-

Hoofdreiniging.
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Gaan wij thans naar Suma-

tra, het eerst naar de noord-

punt, het lastige Atjeh, waar

Nederland sedert 1873 heeft

moeten strijden; gelukkig

is in de allerlaatste jaren

van kwaad-

tot goedgezinden

aanmerkelijk gunstiger ge-

worden. Als handelstaat

heeft Atjeh

veel aanloop

handelaren uit

van zuid-Azië;

de verhouding

voortdurend

gehad van

alle streken

velen heb-

Pidjetten.

bakje
;
heilige schrifturen ; een gebedsriem van

zilver passement ; een wierookschaal en de

gewijde metalen schel. Deze

zodiakbekers, overblijfsels

van den Boeddhistischen

eeredienst, ontbreken bij

geen enkele feestelijke of

plechtige gelegenheid
;
ge-

durende het gebed dat de

doekoen dan verricht staat

de beker met water vóór

hem, een tros bloemen en

bladeren, de stelen omhoog,

in het water ; het gebed nu

en dan afbrekend, sprenkelt

hij het water vóór zich en

ter weerszijden. Voorts ko-

men de bekers te pas bij

het wijden der akkers, bij

het besprenkelen van zie-

ken, van lijken, van de

afbeeldsels der overledenen,

van jonggehuwden, van de

offeranden ; en terwijl de

doekoen zijn gebeden pre-

velt, de uiteinden van den

omgehangen gebedsriem

vasthoudend en bewegend,

zwaaien de koorknapen het

wierookvat en klingelen met

de metalen schel.

ben zich in de kustlanden

gevestigd en het oorspron-

kelijk type zal zich langza-

merhand gewijzigd hebben

;

het is meer dan waarschijnlijk

dat Atjeh, evenals de andere

landen van den Indischen Archipel van Hin-

doestan uit geïslamiseerd is
;

Klingaleesche

Indische keuken.
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Javaansche soldatenvrouw.

en Maleische, 'maar ook Egyptische, Arabi-

sche en Javaansche elementen zijn ontwijfel-

baar in de bevolking aanwezig. De bijdragen

van al deze vreemdelingen gelden intusschen

terecht als bijkomstig voor het Atjehsche ras

;

alleen ter hoofdplaats en in de kustplaatsen

der onderhoorige staatjes zijn zij van meer

belang te achten, daar juist de meer invloed-

rijke families van vreemden oorsprong plegen

te zijn. Alle heiligen en de meest beroemde

wetgeleerden in Atjeh waren vreemdelingen
;

evenzoo vele groote kooplieden, sjahbandars,

schrijvers en vertrouwelingen der hoofden, ja

het sedert 1723 met eenige interrupties regee-

rende vorstenhuis is, volgens de overlevering,

van Boegineesche afkomst. En van beteekenis

bij de ontwikkeling van het Atjehsche ras zijn

de slaven van Nias, die tot voor weinige jaren

in massa geroofd, thans in geringer aantal

langs een of anderen omweg op Nias gekocht

worden. De Atjehers hebben sedert eeuwen

Nias bezocht en er verschrikkelijk huisgehouden
;

zij kwamen er menschen en goederen rooven

en hadden vele hoofden dermate in hun macht,

dat ieder jaar prauwen den cijns gingen op-

halen; een kolonie aan de rivier Modjeia

diende tot stapelplaats van de slaven die voor

Bataviasche min.
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Troemon en Atjeh bestemd waren. In 1839

heeft eene expeditie hen gedeeltelijk verdreven

en hunne macht aanzienlijk geknot en in 1 85 1

is tot tegengang van den menschenhandel 't

verblijf aan Atjehers elders dan op Goenoeng

Sitoli ontzegd.

Reeds aan kleeding en houding onderscheidt

men Atjehsche bovenlanders van de lieden der

benedenstreken. Wel is voor beiden de Atjehsche

broek van reusachtige wijdte karakteristiek, en

beschouwen beiden het groote stuk in het kruis

daarvan, evenals het lendekleed, als een ken-

merk der Moslimsche kleedij, in onderscheiding

van de om het kruis sluitende broeken der kafirs,

maar de broek is in de benedenlanden langer

en van andere stof. De benedenlanders dragen

gewoonlijk baadjes met nauwe, lange mouwen,

de bovenlanders een kleed, dat soms over de

schouders wordt gedragen, soms op het hoofd

gelegd, ook wel om het middel wordt vast-

gemaakt. Hoe de Atjehsche vrouwen en kin-

deren gekleed zijn doen de afbeeldingen zien.

De hoofddeksels der jongens, zoowel de wollen

kopiah, het kegelvormige hoedje zonder rand,

als de hoofddoek worden ook door hunne

vaders gedragen. Regenschermen van Euro-

peesch maaksel blijken bij de jeugd een geliefd

deel van het toilet te zijn ; misschien dient

hen deze pajong tot onderscheidingsteeken.

Atjehsche vrouwen dragen evenals de mannen
de wijde broek; daarover een onderkleed, ver-

volgens een baadje en een kleed om de schou-

ders als de Javaansche slendang en in de

benedenlanden, wanneer zij uitgaan, een doek

over het hoofd
;
blijkbaar zijn dus de afgebeelde

vrouwen benedenlandsche. Meisjes, en ook

vrouwen die minder dan twee kinderen hebben,

dragen arm- en voetbanden die vastgesmeed

worden, armkettinkjes en ook afhangende hals-

snoeren, om het middel een ketting met gesp

over het bloote lijf of over het onderkleed, en

aan de vingers tal van ringen.

De getrouwde vrouw bewoont haar eigen

huis of dat harer ouders. De kinderen worden

derhalve in den regel in het huis hunner

moeder opgevoed, waar de vader in zekeren

zin vreemdeling is In Atjeh zou het niemand

in de gedachten komen een vader te ver-

bieden zich ernstig met de opvoeding der

kinderen te bemoeien en, zooals in de Padang-

sche Bovenlanden, dat recht uitsluitend aan

Pradjoerit aan het hof van Djogjakarta.

den broeder der moeder te doen blijven. De
familie der vrouw laat zelfs met angstvalligheid

het terrein voor den man vrij en de vader

heeft dan ook aan de opvoeding der kinderen

een zoo groot aandeel als hijzelf wil ; maar

hij is veel afwezig — peperplanters, zeevaar-

ders, visschers nemen soms voor jaren van

hun echtelijk huis afscheid — en de kinderen

groeien meer onder de hoede van hunne moe-

der en hare bloedverwanten dan onder die

huns vaders op. Of de moeders van het vijftal

bengels op bladz. 121 daarbij een lichte taak

zullen hebben?

Weven kan in Atjeh nagenoeg iedere vrouw,

maar het opzetten van het weefsel is het be-

drijf van deskundige vrouwen, zooals men er

in iedere kampong gewoonlijk slechts een paar



120



INSULINDE. 121

aantreft. De zijdeweefkunst bloeit er nog altijd

en het zijn smaakvolle patronen, vele van

Perzischen oorsprong, die men in zijde van

verschillende kleuren of in zijde en gouddraad

werkt, voor lendekleederen, omslagdoeken en

stoffen voor broeken. De grondstof is mede
Atjehsch, want de gebezigde zijde is van

Atjehsche zijderupsen afkomstig en door Atjeh-

sche vrouwen gesponnen. Maar de Atjeher

komt er niet meer zoo gemakkelijk toe zich dure

zijden kleederen aan te schaffen, en de meesten

gaan thans in donkere ka-

toenen stoffen gekleed
;
allengs

zal ook hier het weven ver-

minderen. Over de fotografie

sprekende waarnaar de af-

beelding werd vervaardigd,

deelt de liefhebber-fotograat

het volgende mede : „door

list wist ik een fotografie te

maken van eene Atjehsche

jonge vrouw, terwijl zij aan

het weefgestoelte bezig was

een kain te vervaardigen.

Atjehers en vooral Atjehsche

vrouwen wilden zich niet

gaarne doen fotografeeren,

omdat zij vermeenden, dat

men met het fotografie-

toestel door hunne kleeren

kon zien". Iets dergelijks

ondervonden wij in midden-

Sumatra, waar vele vrouwen,

toch al schuw, heelemaal

geen zin hadden in gefoto-

grafeerd worden, omdat zij

geloofden dat de toestel hen

op hun hoofd zette en hare

kleederen daarbij naar den

verkeerden kant vielen.

Zuidwaarts gaande bereiken we het Battah-

volk, dat de residentie Tapanoeli, een gedeelte

der residentie Sumatra's Oostkust en der buiten

ons gebied gelegene, aan beide residenties

grenzende streken bewoont.

De Battahs zijn in een aantal groepen te

verdeelen, waartoe de Toba's behooren aan

het Tobameer, met zijn reusachtig, als aan een

kabel vastgelegd schiereiland Samosir, en de

Karo's, op de hoogvlakte ten noorden van

het meer.

De dorpen in de onafhankelijke streken van

de Toba-landen zijn, soms op steile hoogten

gelegen, veelal geheel omgeven door dicht

bijeen geplaatste palissaden, aarden wallen en

vaak bovendien door een daarachter liggende

gracht en een levende omheining van doorn-

bamboe. In de Karo-landen zijn zij meerendeels

door dicht geboomte omringd en alleen van

een heg van bamboe voorzien ; zelden zijn

zij daar versterkt, wijl de oorlogen er gevoerd

worden uit koeboe's of versterkingen, die in

Atjehsche jongens.

het open veld worden opgeworpen. In de

streken die sedert lang onder ons bestuur

staan, zijn die versterkingen öf niet meer aan-

wezig, öf in een staat van verval ; in de on-

afhankelijke landen is er voortdurend oorlog,

meestal naar aanleiding van grensquaesties,

van speelschulden, van boeten of van de

bruidschat. De oorlog wordt gewoonlijk ver-

klaard door het ophangen van een poelas in

de nabijheid van het dorp of aan de woning

der tegenpartij ; zulk een poelas of brandbrief
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is op bamboe geschreven, zooals alle cor-

respondentie in deze oorden, en dringt op vol-

doening aan van de schuld. De zendelingen

die ginds zich gevestigd hebben, zitten soms

midden in het krijgsgewoel, kunnen, in hunne

woning blijvende, het gevecht zien en duidelijk

het wilde hoon- en triomfgeschreeuw hooren,

terwijl de kogels over het erf vliegen en in de

boomen slaan. Op Samosir, het schiereiland,

kan het ook ruw toegaan ; door het krijgs-

Atjehsche vrouwen en kinderen.

rumoer worden de schoolkinderen dikwijls van

de zendingschool thuis gehouden, omdat de

ouders vreezen dat hen op den weg naar den

zendingspost een kogel zal treffen, en een

schooljongen, die trots het knallen der gewe-

ren naar school wilde — zóó erg vindt men
er zelfs bij Van Alphen niet — werd door

zijn vader aan een der huisstijlen vastgebonden.

Krijgsgevangenen worden soms tot slaven ge-

maakt, ook wel opgegeten, maar het kanniba-

lisme neemt meer en meer af.

De huizen der Battahs zijn van hout of van

bamboe en staan op palen
;
tegenover de toe-

gangsladder bevindt zich de deur ; hier en

daar in de Toba-landen is in de plaats daar-

van een opening in den vloer die 's nachts,

nadat men de ladder heeft opgehaald, met
een luik wordt gesloten. In de ruimte onder

het huis worden geiten, varkens, runderen

of paarden gestald ; de

woningen zijn langwer-

pig vierkant, hebben een

breedte van tien tot

twaalf voet en zijn bijna

dubbel zoo lang; de

hoogte der zijwanden be-

draagt vijfvoet. Het dak

van zulk een huis is aan

de nok langer dan aan

den benedenkant,zoodat

zijne uiteinden in scherpe

punten, in den vorm

van hoorns, buiten het

huis uitsteken ; hierdoor

en door de lage scheef-

staande wanden krijgen

de Battahsche woningen

een eigenaardigen vorm;

vaak zijn zij met karbou-

wenkoppen van palm-

vezels versierd. Het

binnenste van het huis

bestaat slechts uit een

enkel vertrek ; de ver-

blijfplaatsen der gezin-

nen, vier tot twaalf, die

het bewonen, worden

's nachts door matten van

elkander gescheiden ; de

ongehuwde mannen sla-

pen in het gemeente-

huis, een gebouw op palen, zonder omwanding,

waar de dorpsbewoners beraadslagen en ook

vreemdelingen overnachten ; verder zit er over-

dag oud en jong, namelijk als er geen raads-

zitting is, te praten en te spelen. Soms heeft

dit zeer nuttige gebouw een zoldering waar

rijst geborgen wordt, en de wichelboeken, het

toovergereedschap en de muziek-instrumenten

bewaard blijven ; in veelzijdigheid van bestem-
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ming komt het de gelagkamer van een dorps-

herberg nabij, waar nutslezingen, verkoopingen,

bals en muziek-uitvoeringen worden gegeven.

Voor den bouw en het onderhoud geeft men

zich veel moeite, kiest deugdzaam hout en

versiert het met snijwerk. Maar ook andere

fraaie dingen ziet men in de Battah-landen, de

lange koperen tabakspijpen, vroeger meer nog

dan tegenwoordig bij de hoofden in gebruik; de

eigenaardige oorhangers der vrouwen ; de lans-

punten en de messen, de

donkerkleurige doch mooie

weefsels van Toba, het snij-

werk der tooverstaven en de

ivoren zwaardheften, bene-

vens het vlechtwerk van

matten en andere huishou-

delijke artikelen.

Midden-Sumatra is be-

woond door menschen van

het Maleische ras ; maar die

rasgenooten verschillen on-

derling in hooge mate
;
onge-

lijke levenswijze, ongelijk

klimaat, vermenging met vol-

ken die elders in den Ar-

chipel thuisbehooren, wester-

sche overheersching, dat alles

heeft afwijkingen geschapen,

afwijkingen die samengaan

met de politieke verdeeling,

zoodat er twee hoofdgroepen

te onderscheiden zijn, waar-

van de een de gouverne-

de andere het

gebied be-

bewoners van

Lebong ver-

schillen van die der Rawas.

De Menangkabau-Maleier, die

zich van de bevolking van al deze land-

schappen duidelijk onderscheidt, staat echter

van die der beide eerstgenoemde gewesten

niet zoo ver als van den Rawasser. De be-

volking van de Rantau di baroe verschilt niet

van die in Soengei Tenang, Limoen en Batang

Asei, maar wel onderscheidt zij zich van hen

die Beneden-Djambi en de Tambesi bewonen,

terwijl dezen in uiterlijk weder het meest op

het volk uit de Rawas gelijken.

Geen betere gelegenheid tot waarneming

van de Maleiers der Padangsche Bovenlanden

dan de groote marktdagen, waarop duizenden

zich spoeden naar de van alles voorziene

marktplaats. Daar merkt men al aanstonds

dat de Maleiers middelmatig van lengte en

goed gebouwd zijn, dat de mannen breede

borsten en stevige kuiten hebben en ook trekt

het de aandacht dat onder deze tallooze me-

nigte nagenoeg geen enkele gebrekkige te

zien is. Een vierkant gelaat hebben deze

ments-landen

onafhankelijk

woont. De
Redjang en

Atjehsche vrouw aan het weefgetouw. Kampong Blang Oeé (Maraksa) Groot Atjeh.

menschen, met sterk ontwikkelde jukbeenderen

en breede onderkaak; de neus is meestal klein

en van boven plat ; de neusgaten zijn wijd en

de neusvleugels breed ; in den grooten mond
ziet men slechts zelden een fraai gebit

;
groote,

witte tanden vindt de Maleier leelijk, als van

een hond, zooals hij zegt; het afvijlen der

tanden, tot verschillenden vorm, en het zwart

maken daarna, is allerwege gewoonte. Langer

dan vijf voet zijn maar weinige Maleiers en

de vrouwen zijn in het algemeen aanmerkelijk
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kleiner en teerder dan de mannen. Veerkrachtig

en los is de gang der mannen ; die van de vrou-

wen, vooral in de zuidelijke Padangsche Boven-

landen, is log en traag; zij plaatsen de voeten

sterk binnenwaarts, wat de bevalligheid van

haar optreden niet verhoogt.

De twee afbeeldingen op bladzijde ^ozijn

van echte Menangkabau-Maleiers, man en

vrouw, twee exemplaren die — ver van ge-

flatteerd te zijn — het minder fraaie der soort

in niet geringe mate vertoonen. De man draagt

het eigenaardigMenangkabausche worstvormige,

in twee trompetbekers eindigende hoofddeksel,

waarmede ook de bruidegoms van Fort de

Koek zijn getooid, en de buikplaat van goud
der adathoofden ; het fluweelen buisje met

opgelegde tressen is een fantasie-kostuum, dat

tot de kleedij des lands in geenerlei betrek-

king staat.

De landaard der vrouw blijkt uit de zware

met goud doorweven slendang en vooral ook
uit den dikken armband, die aan de linkerpols

goed zichtbaar is. Veel aardiger zijn de vrouwen
met de mooie huizen der Padangsche Boven-

landen en de rijstschuren tot achtergrond (bladz.

129); dat zij er uitzien als hadji's die naar

Mekka ter bedevaart gingen, is de schuld der

fotografie die wit maakt wat blauw is, nl. de kleur

van hun opperkleed. Wat men in 't algemeen

van de kleeding in de Padangsche Bovenlanden

kan zeggen is niet veel : zij loopt verbazend

uiteen. Groot is het contrast tusschen de

schamele plunje van den Maleier die, wadend
in de modder van de pas ontgonnen sawah,

zijn karbouw den ploeg doet voorttrekken ; en

den bonten, rijken dos van den toeankoe, het

larashoofd, die in sprekende zelfgenoegzaamheid

op zijn biekje voortdraaft achter de bendi van

den assistent-resident. Tusschen deze twee

uitersten ligt een geheele reeks van nuancen

in kleeding en sieraden, soms nauw merkbaar

verschillend, maar belangrijk voor hem die

met de adat en de daaraan verbonden rechten

en plichten bekend is. Want déze vormt hier

het hoofdmoment. Leeftijd, kunne en stand,

woonplaats, leefwijze en bedrijf hebben op de

kleedij minder invloed dan wellicht ergens ter

wereld. Of meent ge, dat wanneer straks het

larashoofd onder de zijnen zal zijn teruggekeerd

en het feestkleed zal hebben afgelegd, gij hem
te midden der dorpsgenooten herkennen zoudt?

Zeker niet! Zelfs de afstammelingen van de

oude radja's van Menangkabau, of zij die

het beweren te zijn, loopen in het dagelijksch

leven als koeli's rond. Maar als bij den aan-

vang van het feest de tonen van rebab en

gandang weerklinken, dan heeft ook de ar-

beider op het veld, hij wiens lichaam ter

nauwernood bedekt werd door eenige oude

lompen, zijn feestkleed aan ; en men zou hèm
nu op zijn beurt niet terugvinden te midden

der feestvierende menigte, die zich tooide met

de schatten uit de groote houten familie-kist

te voorschijn gebracht.

Het voornaamste in der vrouwen dagelijk-

sche kleeding is de kain, een lap katoen van

langwerpig vierkanten vorm en donkerblauw,

wit of zwart, een lap die, om het lichaam
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geslagen, op de heupen wordt vastgemaakt

en tot op de voeten afhangt. De doek is niet zeer

breed, zoodat aan de linkerzijde de beide uit-

einden nauwelijks elkander raken en het linker-

been bij het loopen telkens nagenoeg tot aan

de dij ontbloot wordt. Over deze kain dragen

de vrouwen hier en daar een doek van rood

of zwart katoen, die, korter dan de vorige,

slechts tot de knieën reikt en kamben of

landjen heet ; deze twee kleedingstukken wor-

den bevestigd door een derde, een lange en

smalle katoenen lap van anderhalf tot twee

meters lengte, bij wijze van een gordel om
het middel geslagen en tjawé of kabé pinggang

geheeten. Geen enkele band of knoop is aan

deze kleederen te vinden ; ook dan wanneer

men de kabé pinggang gebruikt, worden alleen

de beide uiteinden van de kain tot punten

saamgenomen, om elkander gedraaid en het

bovengedeelte, dat dan de ceintuur van den

rok vormt, een paar malen naar buiten om-

gerold. In vele streken bepaalde zich de

vrouwenkleeding tot het opgenoemde en bleef

het bovenlijf ontbloot
;
bepaalde en bleef, want

allengs is door verschillende invloeden de be-

dekking van het bovenlijf, geheel of gedeel-

telijk, allengs toegenomen. Daarenboven is de

sarong in de mode en in de plaats van de

kain gekomen, zooals de »Vrouwen in de

Padangsche Bovenlanden" doen zien. In het

centrum en het noordelijk gedeelte der Padang-

sche Bovenlanden en in de Benedenlanden is

het dragen van een badjoe gewoonte, het lange

blauwe overhemd, in al de tinten die deze

kleur door langdurig gebruik kan aannemen.

Verder zien we op de afbeeling van bladz. 129

de slendang gedragen, een stuk doek van drie

kwart meter breed en eenige ellen lang, dat

öf om het hoofd gewonden, öf om het middel

bevestigd, öf over den schouder geslagen

wordt; ook dient deze doek wel tot hangmat

voor het kind, dat door de moeder op den

rug of tegen de heup wordt medegevoerd,

terwijl het niet verboden is om er ook iets

anders in te dragen.

Wanneer de Menangkabauer thuis is of aan

Gewapende Battahs.
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den arbeid op het veld, dan draagt hij ge-

woonlijk niets meer dan een hoofddoek en een

korte broek of een lap die even over de knieën

reikt. Is hij iets meer gekleed dan verschijnt

hij in hoofddoek, buis, sarong, gordel, broek

en zakdoek ; het buis is öf van voren open

als de kabaja öf dicht als de badjoe koeroeng

en heeft in de Pandangsche Bovenlanden wijde

en half-lange mouwen ; de daagsche sarong is

meestal van Europeeschmaaksel ; de beste van

inlandsch fabrikaat, soms met gouddraad door-

Nederland kwam tijdens de Koloniale Ten-

toonstelling te Amsterdam. Langzamerhand

vertrouwd geworden met het doel onzer werk-

zaamheden, praesteerde hij meer dan men
van een Maleier verwachten mocht; hij was

een trouw en gewillig en een handig persoon,

wist overal raad op, had verstand van alles

en bewees aan de Expeditie tal van kleine

diensten, die samen zijne deelneming aan de

reis ons hoogelijk deden waardeeren.

De Lampongs, een van de zuidelijkste resi-

Battah-mannen en -vrouwen onder het huis.

weven. Agam is door deze industrie beroemd

en de sarongs van de bruidegoms die, in 1888,

de dochters van den djaksa van Fort de Koek

gingen trouwen (afb. bladz. 131) zullen wel

van dit maaksel zijn. Erg opgewekt zien ze

er niet uit, in hunne half Europeesche kleedij,

waaraan zelfs de bottines niet ontbreken.

Uit dezelfde streek, namelijk uit de buurt

van het meer van Manindjoe, was Si Mail af-

komstig, de jaren geleden gestorven koeli-

mandoer, de baas der koeli's van de Sumatra-

expeditie, een goed vriend, die in 1883 naar

denties van Sumatra, is het land van het

uiterlijk vertoon ; nergens hecht men meer aan

onderscheidingsteekenen ; ieder die 't betalen

kan moet een pangkat hebben, een graad,

rang, waardigheid, welke alle verkregen wor-

den door het storten van rijksdaalders en het

geven van feesten, waarbij buffels geslacht

worden. Hooge titels die vroeger dooi den

sultan van Bantam aan Lampongsche hoofden

werden verleend, worden nog door tal van

personen gedragen. Maar bijzondere onder-

scheidingen zijn de papadoen en de sesako.
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De eerste is een bank, die een troon voorstelt

en om zich daartoe te doen verheffen, moet

men de middelen bezitten om de voorgeschreven

feesten te geven, lagere rangen hebben door-

loopen en geen smet op naam of familie

hebben, of daarvan op bepaalde wijze gezuiverd

zijn. De papadoen, die dan met gouden plaatjes

en zilveren geldstukken belegd is, wordt slechts

eenmaal door den in dien rang verhevene ge-

bruikt, en wel bij de feesten die tot deze ver-

heffing behooren. Een praktisch voordeel der

verkregen eer, de grootste die een Lamponger

kan te beurt vallen, is thans nog het recht

om een hoogen bruidschat voor de dochters te

vragen ; was vroeger, vóór de invoering van

de Europeesche rechtspleging, ook het opleggen

van hoogere boeten dan anderen mochten

eischen. De sesako staat als eerbetoon niet zoo

hoog: het is een gebeeldhouwde leuning, een

rugsteunsel, waartegen de te verheffen persoon

bij die gelegenheid geplaatst wordt. Is men
reeds tot de sesako verheven, en verkrijgt men
de papadoen, dan wordt de eerste aan de

laatste vastgehecht en deze stijgt daardoor in

waarde. Voorts vindt men ginds ook het ge-

bruik van eerepoorten, lawang kori, van ge-

sneden houtwerk, soms voor een deel van

steen, opgericht in de nabijheid van de woning

des bezitters, die er doorheen gaat bij bijzondere

gelegenheden, en zulks ook, tegen betaling, aan

anderen, bijv. aan bruid en bruidegom, toestaat.

Dat dit ijdel volkje zich bij feestelijke ge-

legenheden fraai weet op te schikken, is, na het

voorafgaande, begrijpelijk. Ongehuwde meisjes,

zooals de afbeelding op bl. 132 er een vertoont,

dragen hoofdtooisels van goud, zilver of pa-

pier, hoornen haarkammen, met stukjes zilver

behangen ; snoeren van goud of minder metaal

door het haar en om den hals gehangen

;

takjes van- bladgoud achter de ooren
;
gouden

of zilveren nagels aan een of meer vingers en

metalen pols- en enkelringen. De tapih, een

sarong van inlandsch, zeer zwaar weefsel, met

overdwarsch gestreepte en geruite patronen

wordt tot onder de armen opgehaald.

Tot Sumatra, meer bepaaldelijk tot de af-

deeling Siboga van de residentie Tapanoeli,

behoort het op de noordwestkust gelegen ei-

land Nias. De Niasser is zelfzuchtig, wantrou-

wend en jaloersch; zonder bepaald lui te zijn

— buiten zijn eiland is hij zelfs vlijtig —
brengt hij als een rechtgeaard oosterling, het

grootste gedeelte van zijn tijd in ledigheid

door. Zijn wraakzucht is grenzeloos en gaat

van ouders op de kinderen en kindskinderen

over, zoodat soms geheele gezinnen, zuige-

lingen inbegrepen, worden vermoord om bloed-

wraak ook van het opkomend geslacht te voor-

komen. Hij is een geboren dief, bedrinkt zich

gaarne en wordt dan strijdlustig; zijn bijge-

loovigheid uit zich op allerlei wijzen in sterke

mate ; in noord-Nias treft men, naast al deze

eigenaardigheden, nog onreinheid aan van

lichaam, kleeding en woning. Maar tevens is

de Niasser opgeruimd van gemoed, dankbaar,
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hem niet noemen; hij heeft een kinderlijk

gemoed en een voldoend begripsvermo-

gen ; volhardend bij datgene wat hij zich

eenmaal heeft voorgenomen, bezit hij

eigenschappen genoeg die hem, onder

gunstiger omstandigheden, tot meerdere

ontwikkeling zouden brengen. De adat

is voor die vooruitgang zeker al heel

ongunstig; het woekerstelsel, de gebrui-

ken bij het huwelijk en vooral bij het

overlijden, het voortdurend offeren, en de

zucht om zich — zij 't ook van geleend

geld - - gouden sieraden aan te schaften,

hebben ten gevolge, dat een Niasser altijd

in schuld moet blijven en dat de rijkdom

zich bij enkele personen ophoopt, in den

vorm van dood kapitaal, goud en gouden

sieraden.

Voor de mannen is als kleeding vol-

doende een reep boombast om de heupen

en tusschen de beenen doorgehaald ; een

hoofddoek toont reeds eenigen meerderen

welstand. In zuid-Nias, waar grootere

welvaart heerscht, dragen bijna alle

mannen vesten van boombast of andere

goedhartig en medelijdend, op zuid-Nias,

wanneer 't er op aan komt, dapper en

zelfs opofferend. Hij gebruikt geen opium

en dobbelt niet. Dat kuischheid een

zijner deugden zou zijn, valt moeilijk te

rijmen met de strenge wetten die zelfs

iedere onwelvoegelijkheid bedreigen. De
familieband wordt niet zeer sterk gevoeld,

maar de ouders zijn hunne kinderen ge-

negen, te veel zelfs, want gescholden

worden ze den geheelen dag, geslagen nooit.

Zonder schrijftaal; weinig verkeerende

met naburige stammen, tengevolge van

voortdurende veeten en oorlogjes —
oorlog is er altijd op Nias, hier of daar

— en dus zonder uitwisseling van denk-

beelden ; alleen bedacht op zijn levens-

onderhoud ; steeds in onzekerheid omtrent

leven en vrijheid en op middelen zin-

nende om beide te verdedigen ; het hoofd

vol van allerlei verwarde voorstellingen

omtrent geesten, spoken en tooverijen,

was de Niasser, en is hij nog, altijd in

omstandigheden, weinig geschikt om zijn

verstand te ontwikkelen. Dom kan men Menangkabausche vrouw.
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Dochters van den djaksa van Fort de Koek, met hare bruidegoms (1888).

stof en hoofddoeken. De kleeding van het

Niassche meisje op de afbeelding is ook

de gewone dracht der vrouwen, voor zoover

de zending, die op Nias hoofdzakelijk in het

centrum krachtig optreedt, daarin geen ver-

andering heeft gebracht.

De Dajaks die op talrijke afbeeldingen van

deze bladzijden zijn voorgesteld, leven in Bor-

neo, het reuzen-eiland, het tweede in grootte

van de geheele aarde en voor drie vierden

onder Nederlandsch gezag staande, althans in

naam. Behalve waar aan de kust een moerassig

laagland ligt, — waar zoowel aan de eene zijde

de riviermondingen, in veelarmige delta's zich

splitsend, als aan de andere de golven der zee

voortdurend bezig zijn den drassigen bodem aan

te slibben, te nat om land te kunnen heeten

en voor water te droog, — is Borneo schier

onafgebroken bedekt met eeuwenheugende

wouden, verschillend naar de hoogte waarop

zij voorkomen. Op dit alles bedekkend kleed

oefent de werkzaamheid van den mensch wei-

nig invloed uit ; dun gezaaid als de bevolking

is, velt zij voor hare betrekkelijk geringe be-

hoefte het noodige bosch, welks bodem ge-

durende een of twee jaar als bouwland ge-

bruikt wordt ; maar onmiddellijk daarna overdekt

weder de alom heerschende plantengroei deze

kleine opening in het boschkleed en na weinige

jaren herkent alleen de ingewijde aan enkele

sporen den vroegeren menschelijken arbeid.

Zoo werd een groot gedeelte der lager gelegen

bosschen in Borneo eertijds geveld, maar indien

niet hier en daar steenen gereedschap ware

achtergebleven, dan zouden deze zoogenaamde

oerwouden daarvan niets vertellen. Een mach-

tigen steun bezit die bosch-vegetatie in de

ligging van het land onder den evenaar, waar

de moesonwinden, die op hoogere breedte een

drogen en een natten tijd veroorzaken, hunnen

invloed slechts in geringe mate doen gevoelen

;

daardoor ondervindt in centraal-Borneo de
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plantengroei nooit de nadeelen van langdurige

droogte. De aanhoudende vochtigheid gedu-

rende het geheele jaar en de overvloedige regens

zorgen, dat de temperatuur in deze streken

nooit bijzonder hoog stijgt ; daar waar het bosch

weggekapt is, teekent, onder een beschuttend

afdak, de thermometer 30 of 3

1

0
Celsius, en

des nachts zelden minder dan 2ü°. In deze

broeikas-omgeving leven de Dajaksche stammen

sedert eeuwen en moeten, als alle levende

wezens, trachten staande te blijven, zorgen

voor voedsel en voor de zeer geringe middelen

tot verdediging tegen het klimaat. Een samen-

treffen van zoo gunstig mogelijke omstandig-

heden voor den plantengroei en daarbij de

vruchtbare grond der pas gevelde en ver-

Meisje uit de Lampongs, in feestgewaad.

Si Mail, galar Soetan Maharadja, koeli-mandoer

der Sumatra-expeditie.

brande wouden, eischen slechts geringe in-

spanning voor het verkrijgen van plantaardig

voedsel, terwijl de bosschen voldoende stoffen

opleveren om, eenvoudig bewerkt, tot kleeding

en woning te dienen. Zoo schijnt alles samen

te werken om voor den mensch de voorwaarden

te scheppen tot een weelderig gedijen en als

een der eerste gevolgen daarvan zou men eene

dichte bevolking verwachten. Het tegendeel

is waar ; zoowel aan de Kapoewas die naar het

westen stroomt, als aan de Mahakam die zich

oostwaarts spoedt, leven slechts weinige men-

schen, die zich in enkele vestigingen aan de

rivieroevers samentrekken en over het algemeen

een alles behalve welvarend bestaan voeren.

Aan den Borneo-reiziger die, onlangs van zijn

welgeslaagde onderzoekingstochten in het vader-

land teruggekeerd, het eiland in allerlei rich-

tingen heeft doorkruist, en aan wiens reisverhaal

deze mededeelingen zijn ontleend, moest dit

eigenaardig verschijnsel opvallen, en, medicus

als hij is, zocht hij de oorzaak niet, zooals

veelal geschiedt, in de gewoonte van koppen-

snellen, maar in de ginds heerschende ziekten,

malaria en andere. Immers, zegt hij. de veel
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verschrikkelijker oorlogen in Europa, met alle

daarbij aangerichte verwoestingen, hebben den

aanwas der bevolking niet kunnen tegen-

houden — hoe zou dan het zooveel onschul-

diger oorlogvoeren [der Dajaks dit hebben

kunnen doen? Gedurende een verblijf van ver-

scheidene jaren te midden van de bevolking

van centraal-Borneo, heeft hij, door het behan-

delen van tallooze malaria-gevallen, gelegenheid

gehad zich te overtuigen dat deze ziekte een

uiterst ongunstigen invloed uitoefent op de

vitaliteit dezer menschen. Het stationair blijven

der bevolking ontneemt haar dien eenigen

prikkel, die [haar in deze omgeving zou kunnen

dwingen tot inspanning in den strijd om het

bestaan. Het klimaat

dwingt de Dajaks nooit

door zijn ruwheid om
de vindingrijkheid te

scherpen en de mede-

dinging der natuurge-

nooten gevoelen zij even-

min. Wanneer dan ook

nog, als in Borneo,

bosch en veld het ge-

heele jaar door tegen

geringe moeite voldoend

voedsel leveren, dan ont-

breekt daarmede de

wellicht oorspronkelijk

machtigste prikkel om
zich te ontwikkelen, die

van het zelfbehoud.

De inlanders ten wes-

ten van het Müller-

gebergte dragen ge-

woonlijk een lenden-

doek, die bij zwaren

arbeid, bij tochten door

het bosch of in water-

vallen slechts een en-

kele maal om het middel

gewonden wordt, daar-

entegen in huis of bij

feesten, vooral bij wel-

gestelden, een lengte

van 12 meter bereikt.

Vereischt de veldarbeid

een sterk kleedingstuk,

dan [gebruikt men ge-

klopte boomschors ; een

hoofddoek gebruikt de Dajak slechts als hij zich

eenigszins op zijn gemak gevoelt. Jasjes, even-

zoo van boomschors, worden ook gedurende

den veldarbeid gedragen tegen de zonnewarmte,

zooals men insgelijks doet bij verre tochten

op de open rivier. Wat de mannen verder

aan hebben, moet onder de versierselen wor-

den gerangschikt : de ringen onder de knie

en boven den elleboog, de halskettingen en

de ringen in de ooren. Behalve de tatoeage

valt bij de mannen het meest op de vervor-

ming welke zij hunne ooren doen ondergaan

;

evenals de vrouwen rekken zij de oorlellen

tot het uiterste en dit begint reeds vroeg

:

zoodra het kind geboren is en gereinigd, steekt

Niassers.
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een oude vrouw met een scherp aan-

gepunt bamboestaafje, gaatjes in de oor-

lellen; later maakt een vrij dikke tinnen

ring de opening grooter, een tweede

wordt er bij gehangen en zoo vervolgens,

zoodat kinderen van een half jaar reeds

verscheidene onsen tin in hunne ooren

hebben hangen ; soms wegen deze ver-

sierselen zoo zwaar, dat de kleinen ze

bij hard loopen in de hand houden.

Terwijl de vrouwen zich bepalen tot

deze vervorming, laten de mannen zich

op lateien leeftijd nog boven in de oor-

schelp een opening aanbrengen ; is men
oud en dapper genoeg, dan mag men in

dit gaatje een tand dragen van den vrij

zeldzamen Borneoschen panter of, bij

ontstentenis van dezen, van een beer

;

de afbeelding op bladz. 137 vertoont

dit sieraad. Voor het gewichtigste van

het strijdkostuum van den man geldt een

dikke jas zonder mouwen, bestaande uit

twee lagen katoen, stevig opgevuld met

kapok en in vierkante ruitjes doorstikt

(afb. bladz. 138). Een dergelijke vechtjas

beschut tegen speersteken en zwaard-

slagen en vormt met de strijdmuts van

stevige rotan de voornaamste beschut-

Dajaksche vrouwen en kinderen.
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ting van den strijder. Veelal zijn deze mutsen

voorwerpen van bijzondere zorg
;

zij worden

versierd met kralen en met een metalen

plaat en met vederen van den argus-fazant,

den neushoornvogel of den haan.

De vrouwen kleeden zich in huis met een

vierkant stuk doek, dat, met banden aan de boven-

hoeken, vastgebonden wordt om de bekken-

streek en reikt — hierin zijn lokale verschillen—
tot op de voeten of tot de knieën

;
bij den

arbeid op het veld of wanneer zij zich tegen

de zon wil beschermen, draagt de vrouw een

jakje, met of zonder mouwen,, dat thuis altijd

afgelegd wordt ; tot de feestkleeding behoort

een doek die het bovenlijf bedekt. Meer nog

dan de mannen houden de vrouwen ervan zich

op te schikken met fraaie kralen kettingen,

arm- en vingerringen. Een stel ivoren arm-

banden is een hoog gewaardeerd bezit ; men
draagt zestien tot zestig van deze gladde ivoren

ringen, die samen een afgeknotten ketel vor-

men, aan den onderarm, van den pols tot

een decimeter onder den elboog; zij worden

in China gemaakt.

De relatie van Borneo met China is van

zeer ouden datum en klimt ten minste op tot

den tijd der Chineesche pelgrims, die van de

4de tot de 6de eeuw onzer jaartelling Indië

bezochten. Chineesche berichten aangaande den

handel en de vestiging van Chineezen op

Borneo's noordkust worden door de inlandsche

overleveringen bevestigd. De inwoners van

Broenei achten zich deels van Chineesche, deels

van Maleische en Arabische vestigingen

afkomstig, en de annalen van Soeloe spreken

van een Chineesch opperhoofd, die omstreeks

1375 een talrijke Chineesche volkplanting

naar Borneo voerde, zich in de havens aan

de noordkust nederzette en zijn dochter uit-

huwelijkte aan een Arabier, die zich mede
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derwaarts ten handel begeven had ; de zoon

uit dit huwelijk geboren en zijn opvolger waren

groote veroveraars en onderwierpen de Philip-

pijnsche en de Soeloe-eilanden aan het opper-

gezag van Broenei. Europeesche zeevaarders die

sedert de i6 ,e eeuw de havens van Borneo

aandeden, gewagen van Chineesche neder-

zettingen en van Chineesche industrie. De
Spanjaarden vonden in 1521 in de kota Broenei

een zeldzame beschaving, o.a. een porcelein-

fabriek, en vele reizigers na hen spreken van

de Chineesche vestigingen, van den bloeienden

Chineeschen handel en van de talrijke Chi-

neesche jonken, die de waren uit China aan-

voerden en de producten van Borneo weg-

brachten.

Waarschijnlijk zal deze porcelein-fabriek wel

eenig deel hebben gehad aan het bakken der

martavanen, de groote keulsche potten der

Dajaks, waarvoor duizenden betaald worden.

Oorspronkelijk zullen de martavanen wel uit

Martaban gekomen zijn, het landschap dat thans

deel uitmaakt van de Britsche provincie Tenas-

serim in Achter-Indië, maar dat al de soms zeer

groote en breekbare potten die men op Borneo

heeft gevonden over zee zijn aangevoerd, is niet

aan te nemen. Onwaarschijnlijk is het niet dat

een groot gedeelte op Borneo zelf is vervaar-

digd door Chineezen aldaar gevestigd, of onder

Chineeschen invloed, door Pegoeanen, van wier

komst op Borneo bepaalde overleveringen

bestaan. De martavanen der Dajaks hebben

zes of acht staande ooren, zijn meestal geel-

bruin van kleur en van binnen zoowel als van

buiten verglaasd ; dit feit alleen doet reeds

vermoeden dat een invloed van elders zich

heeft doen gelden, want het inheemsche potten

-

bakkerswerk in den Archipel is nooit verglaasd ;

evenzoo zullen dus ook de verglaasde potjes

van Boano, ten westen van Ceram, boeli-boeli

geheeten, de borden, kommen, schotels, urnen

en potten van Java, Sumatra, Flores, Saleyer,

Celebes, Ceram, Banda, de Key-eilanden en

de Philippijnen ingevoerd zijn. Verder zijn de

martavanen kenbaar aan mooi-dekoratieve

slangen en leguanen, die in eenigszins verheven

werk den dikken buik omgeven ; de prijs loopt

tot drieduizend gulden en sommige zijn tot

geen prijs te koop. De neiging der Dajaks

naar het bezit van een of meer oude en kost-

bare martavanen is zeer groot en hun gansche

doen en streven is op dat bezit gericht, omdat

deze potten als heilig beschouwd en vereerd,

en als erfstukken door vele geslachten ge-

schat worden, als pronkstukken dienen welke

tevens den eigenaar aanzien, geluk en zegen

geven, ziekten afwenden en booze geesten

verdrijven, bij ceremoniën onmisbaar geacht,

tot sprekende orakels verheven en als bezielde

voorwerpen, waaraan men offert, geëerbiedigd

worden. Wellicht heeft het feit dat de herkomst

der martavanen niet met juistheid bekend is,

de Dajaks doen genoegen nemen met het altijd

zeer gemakkelijke geloof aan een daad dei-

alles vermogende en dus ook potten kunnende

bakken geniën. Is dus de vereering dezer potten

een zuiver fetistische, oorspronkelijk moeten

zij als mediums bij de vereering der afgestor-
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venen gediend hebben en vóór dien tijd zullen

zij derhalve ook reliekhouders geweest zijn

;

werkelijk blijkt, dat de martavanen hebben

gediend als bewaarplaatsen van de asch der

verbrande lijken, als urnen voor schedels en

gebeente van familie-leden, en bij sommige

Dajak-stammen dienen zij daartoe nog.

Tot de versiering des lichaams behoort

ook het tatoeëeren. Deze bewerking is voor

de meeste stammen van centraal-Borneo een

zaak van veel gewicht, draagt bijna altijd het

karakter van opsmukken en heeft niet meer

dan vele andere gebeurtenissen van het leven,

met den godsdienst uit te staan. Zoowel man-

nen als vrouwen wenden dezen pijnlijken tooi

aan, welke door het verschil in de figuren

een der voornaamste onderscheidende ken-

merken vormt voor de verschillende stammen.

Daarbij dient echter in 't oog gehou-

den te worden dat mannen zich op

hunne reizen dikwijls laten opsieren

met het model dat aan hunne tijdelijke

gastheeren eigen is, zoodat een veel-

bereisd man, voor den kundigen lezer,

op zijn huid een verslag van zijne

tochten ronddraagt. Op gelijke manier

dus als de toerist die, in Zwitserland

reizende, op zijn alpenstok de namen
laat inbranden van de punten die hij

heeft bezocht.

Het tatoeëeren is een van die eigen-

aardige dingen welke verspreid vóór-

komen over de geheele wereld. In onze

onmiddellijke nabijheid loopen getatoe-

eerden rond, matrozen, militairen, met

ankers of wapentuig op borst of armen

en was het gewoonte ongekleed te

gaan wandelen, dan zou men nog

veel meer zien : koetsiers met de

afbeelding van een paard, slagers met

ossekoppen en zoo voort. In Engeland

en in Frankrijk begint men, in de

lagen der maatschappij waar men zwak

voor dezen tooi der „wilden" niet in

de eerste plaats zou zoeken, het tatoe-

ëeren, nu prinsen en andere toongevers

in deze soort liefhebberijen vóórgingen,

een blijk van groote deftigheid te

vinden; professors, die er zich op

beroemen de pijnlijke operatie zoo

aangenaam mogelijk te doen afloopen,

hebben druk werk, en de schilders en teeke-

naars, die de ontwerpen moeten leveren,

vinden dezen zijweg van de kunst niet te

versmaden. Voor allen die er iets aan ver-

dienen is het te hopen, dat niet te spoedig

het feit bekend worde, dat vooral misdadigers

gesteld zijn op een geïllustreerde huid. Want
dan is er kans op een spoedig verloopen van

deze kunstuiting.

In centraal-Borneo is het tatoeëeren een vak

door vrouwen beoefend ; twee of drie koperen

naaldjes in een naaldhouder, worden gedoopt

in een mengsel van water, roet en hars en in

de huid geklopt. De bewerking brengt aan-

vankelijk geen bloed te voorschijn, alleen waar

dikke lijnen een herhaald indringen der naalden

vereischen, komt nogal eens een droppel bloed

zich mengen onder de zwarte vloeistof. Ten

Man van Kanowit (Serawak).

De Volken der Aarde IV.
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behoeve van de bewerking zit of ligt de patiënt

op den vloer, terwijl de tatoeëerster en een

helpster aan weerszijden van het te bewerken

lichaamsdeel, tegenover elkander, plaats nemen

en met de teenen van den voet de huid gespan-

nen houden. Wanneer het gevoelige plaatsen

geldt, dan liggen de meisjes veelal te huilen

en te kermen van pijn, en later veroorzaakt

de ontsteking haar nog heel wat hinder. Voor

een dij heeft men drie dagen noodig, en in

den regel wordt de tweede eerst dan bewerkt

als de eerste geheel gereed is; bij vrouwen geldt

de volgorde: hand, voet, voorarm en dij en de

bewerking duurt soms twee jaren. De figuren

worden öf uit de hand, zonder voorafgaande

teekening, op de huid aangebracht, öf men
drukt eerst de figuren door middel van uit-

gesneden houtblokken op het lichaam en tatoe-

ëert ze daarna. Het zijn dikwijls zeer mooi

uitgewerkte patronen, die de hand, de geheele

dij tot onder de knie en den voetrug bedekken

en die deelen het aanzien geven van over-

trokken te wezen met een donkerblauw netwerk

van fijn maaksel. De vloeistof waarmede ge-

tatoeëerd wordt is zwart, maar door de huid

heen schijnt zij blauw.

De beide welgedane juffers op bladz. i 39 en

140 wijken nogal van het Dajaksche type af;

waarschijnlijk behooren zij te Banjermasin thuis

en vertegenwoordigen zij een mengras welks

bestanddeelen niet meer zijn na te gaan ; hun

uiterlijk doet eerder vermoeden, dat zij een

goed leven in een kazerne, dan een moeitevol

bestaan in het bosch achter zich hebben. Ook
hunne kleeding wekt eenig wantrouwen, in 't

bijzonder de muts met metalen plaat, die

sprekend gelijkt op de gordelplaat van een

Sumatraanschen panghoeloe. Dajaksche vrou-

wen loopen meestal blootshoofds, maar wan-

neer zij gedurende het heetst van den dag op

het veld werken, dragen zij groote maar

lichte stroohoeden, twee tot vier voet in mid-

dellijn, en van nipah-blad vervaardigd (afb.

bladz. 134).

Een eigenaardig sieraad is in Britsch Borneo

het corset van koperen ringen waarmede de

Dajaks op de afbeelding van bladz. 135 zich

hebben getooid. In het Nederlandsch gedeelte

van Borneo schijnt deze dracht niet voor te

komen, anders zouden we, waar kleeding en

versiering nauwkeurig worden beschreven, ook

daarvan wel gewag gemaakt vinden.
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Waarschijnlijk zijn ook de Maleiers, afge-

beeld op bladz. 141, bewoners van Borneo;

men vindt ze er aan de kust en binnenslands,

schavuiten overal, maar de ergste soort het

verst weg. In bewoonde streken aan de

rivieren liggen groote Maleische vestigingen,

wier bewoners den handel beheerschen en de

Dajaks zooveel mogelijk schatting doen

opbrengen ; misschien is het bovenbedoelde

achttal met dubbelloops geweren, bezig te

zorgen voor de inning der doorvoerrechten.

Tot in het hart van Borneo zwerven verspreide

Maleiers, die öf wegens misdaad naar deze ook

voor hen onherbergzame oorden hebben moe-

ten vluchten öf door hun langdurig leven in

de bosschen tot het zoeken naar getah pertja

en rotan, vijanden zijn geworden van alles

wat belemmerend kan worden voor hun wille-

keurig handelen. Hun aangeboren zucht tot

zwerven en de illusie van vrijheid waarvan zij

in het oerbosch genieten, doen vele Maleische

mannen hunne dorpen aan de beneden- en

midden Kapoewas verlaten; vandaar eene ver-

zameling van Maleische avonturiers op de

plaatsen waar veel getah en rotan te vinden

is, dikwijls misdadigers, ondernemende kerels,

die niets te verliezen hebben, door bedrog en

list halende van de bevolking wat zij krijgen

kunnen. Niets ontzien zij, en zelfs de praal-

graven van voorname dooden breken zij open

om de sieraden waarmede de lijken getooid

worden zich toe te eigenen. Met de Dajaks

staan zij veelal op een gespannen voet en in

hunne angst dat men hen uit den weg zal

ruimen, zijn zij dadelijk met het geweer gereed.

Verder is Borneo het land van allerlei

wonderen, ook van menschen met staarten

;

allerwege hoort men in Borneo daarvan ver-

tellen, maar zij huizen altijd een dagreis verder

het binnenland in dan de onderzoeker die hen

wenscht te zien.

De bevolking van Celebes bestaat hoofd-

zakelijk uit Alfoeren, Boegineezen en Makas-

saren, ongerekend de Chineezen die kooplieden

en handswerkslui en de Europeanen die amb-

tenaren zijn. Alfoeren vindt men echter niet

op Celebes alleen ; met dien naam duidt men een

aantal verschillende stammen aan, die meeren-

deels in het binnenland, hier en daar aan de

kusten van eenige streken in het oosten van

den Archipel wonen, voornamelijk op de

eilanden Boeroe, Ceram, Halmahera, de

Banggaai- en Soela-eilanden. Tot de Alfoeren

rekent men ook wel de heidensche bevolking

van vele andere eilanden, die tot de resi-

denties Ternate en Amboina behooren. Op
Celebes, om tot dit punt van uitgang terug

te keeren, is de naam Alfoeren gebruikelijk

in de Minahassa, in Bolaang Mongondou en

hier en daar elders op de noordelijke landtong,

jazelfs worden ook de heidensche inboor-

lingen van centraal-Celebes, als .,wilden en

heidenen", door sommigen wel Alfoeren

genoemd, schoon het meer gebruikelijk is

Dajaksch meisje.
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hen met den naam Toradja aan te duiden.

En verder wordt de naam Alfoeren doorgaans

ook toegepast op de inheemsche bevolking

der beide oostelijke landtongen van dat eiland.

Ziedaar wel een uitgestrekt verbreidingsgebied,

dat het niet gemakkelijk maakt om eene

vrouw, van wie men niet anders weet dan dat

zij eene Alfoersche is, thuis te brengen.

Van bovengenoemde Toradja's huizen er in

centraal-Celebes tusschen de bocht van Tomini

en de golf van Mori velen die hars ver-

zamelen, waaraan de streek ten oosten van

het meer van Posso zeer rijk is
;

zij zoeken

de hars bijeen en brengen die naar de golf

van Mori of naar de bocht van Tomini

;

op het waterscheidend gebergte ontmoeten

de harszoekers van het noorden en van het

zuiden elkander. Voor de hars heeft men
oude soga-boomen noodig, prachtige reuzen,

met kaarsrechte stammen van één tot

anderhalf meter middellijn en van dertig

tot veertig meter hoog ; het hout wordt tot

geen enkel doel gebruikt, het is bros en rot

spoedig. Heeft de harszoeker een flinken

sogaboom gevonden dan is zijn eerste

werk dien te omponi, d. i. twee overeind

staande stokken met een dwarshout er aan

bij den boom op te richten ; dit beteekent

:

besproken, gereserveerd, afblijven ; wie

toch hars wegneemt van den aldus aan-

geduiden boom, wordt beboet met kar-

bouwen, ook wel gedood. De man schilt nu

een gedeelte van den bast des booms af

en laat dezen aan zijn lot over. De hars

druipt uit den stam en hoopt zich op aan

den voet van den boom ; en de eigenaar

behoeft niet bang te wezen dat anderen

den hars zullen wegnemen, want het boven-

beschreven verbodsteeken wordt door ieder

geëerbiedigd. Heeft zich een voldoende

hoeveelheid hars opgehoopt, dan schrapt

hij ze met zijn hakmes af in een emmertje

van de sago-bladscheede en brengt haar in

een draagmand naar zijn hut, waar een

omheind vak de iederen dag aangebrachte

hars opneemt. De moedigen klimmen tegen

de rechte sogastammen op, langs een klim-

plant die wel tegen den boom groeit, of, als

deze er niet is, langs houten pennen die hij

in den stam slaat, telkens een hooger, dus

op dezelfde manier als in midden-Sumatra

de waszoeker opklautert tegen den bijenboom.

In den ;harsboom bereikt de man zoodoende

de takken waar zich gedurende jaren groote

klompen hars hebben afgezet.

In het dichte bosch is de Toradja nooit

recht op zijn gemak
;

hij kent den aard der

geesten niet, die al die statige boomen be-

wonen; wel weet hij, dat zij, toornig zijnde,

hem ziek kunnen maken, hem dooden door

een omvallenden boom. Die boomgeesten
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moeten dus niet beleedigd worden, geen woor-

den hooren die zij ongaarne vernemen ; wie

zich in zulk een bosch begeeft, wordt gere-

kend die woordenlijst te kennen en iemand

die de verboden woorden toch gebruikt, wordt

door den geest op 't hoofd geslagen, dat het

bloed hem uit neus en mond springt. Ook
op de jacht en bij het rotansnijden mogen
deze uitdrukkingen niet gebezigd worden. De
woorden die verboden zijn, wijzen er op dat

dit gebruik het eerst ontstaan moet zijn op

de jacht, zeker ook het oudste bedrijf der

Toradja's waardoor zij in aanraking kwamen
met de boschgeesten ; het schijnt wel dat

sarong, in een zoogenaamd badjoe-gaas, een

zeer doorschijnend baadje, dat wegens zijne

doorzichtigheid meer sieraad dan kleeding

mag heeten. Deze dracht is o. a. eigen aan

de afdeeling Takalar op het zuidwestelijk

schiereiland van Celebes. Het uiterlijk voor-

komen der bewoners van dezen uithoek, hunne

kleeding en wapens, verschillen weinig van

die der overige Makassaren. De mannen dragen

niet anders dan een korte broek, aan een

zwembroek gelijk, een sarong die zij meestal

bij wijze van sjaal of slendang over den schouder

slaan, een hoofddoek en de onmisbare pao-

pao, een zak gelijkende op de ouderwetsche

Een troep Maleiers.

men, door het gebruik van andere woorden,

voor de boschgeesten heeft willen verbergen

dat men aan 't jagen was, want de Toradja

heeft natuurlijk eenig verband gezocht tusschen

die geesten en de dieren welke bij de woon-

plaatsen der geesten verblijven. Een soort

dieventaal dus, waarin veel anders heet dan

gewoonlijk. Toen men later ook rotan en

hars ging zoeken in de oerbosschen, kwam
men eveneens hierbij de verbodsbepalingen

na voor de jacht geldende.

De vrouw van Celebes op bladz. 143 afge-

beeld, is gekleed, behalve met een geruite

beugeltasch
;

zij is in twee afdeelingen verdeeld,

van rood, zwart of groen laken vervaardigd,

wordt door een schuif gesloten en met een

band om het middel bevestigd, zoodat de

pao-pao voor den buik komt te hangen. In

dezen zak, die, evenals de band, dikwijls met

goud of zilver, gesneden been of parelmoer

is versierd, draagt de inlander zijn sirih en

wat daarbij behoort, zijn geld, tabaksdoos, talis-

mans, geneesmiddelen, een klein mes en alles

wat hij er verder in kan stoppen. Gewapend
zijn deze menschen steeds, hetzij met een mes,

een kris of een lans.
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De vrouwen dragen gewoonlijk alleen een

sarong, maar gaan zij uit, dan kleeden zij zich

niet een dun en kort of met een dik en

langer baadje.

Drie standen worden er onderscheiden : de

adellijken, dat zijn de Karaëngs, afstamme-

lingen of verwanten van het vóór de inlijving

geregeerd hebbend vorstènhuis, legio in aantal

Alfoersche vrouw.

en bijzonder lui en diefachtig', de middelstand

of burgerstand, bestaande uit de gegoede

inlanders, die meestal den titel van daëng

dragen en over 't algemeen gouvernements-

gezind zijn ; en de geringe man, die vroeger

slaaf of pandeling was en thans in het dage-

lijksch leven niet van den vrijen man is te

onderscheiden.

Mede uit Celebes is het kleine meisje wier

kleeding geheel uit massief zilver bestaat en

dat ook op bladzijde 143 wordt aangediend.

Maar deze dracht is nu weder niet speciaal

Celebaansch. Overal loopen de kinderen in

den Oost-lndischen Archipel ongekleed en in

verschillende streken is hunne eerste kleeding

een dergelijk metalen vijgeblad, zwak gebogen,

driehoekig van vorm, met afgeronde hoeken.

Vaak zijn die plaatjes fraai gegraveerd, ook

wel van belletjes voorzien, die bij het loopen

der kleinen een aanhoudend gerinkink doen

hooren. Althans is dit in midden-Sumatra

het geval; daar loopen de kinderen tot hun

vijfde of zesde jaar ongekleed, maar — en

ook hier gaat dus de versiering aan de

kleeding vooraf — wèl dragen zij sieraden

in het haar, om den hals, om armen en

enkels, gekleurde glazen kralen, plaatjes

goud of zilver, munten, nl. kwartjes, halve

guldens, Mexikaansche dollars, Maria Theresia-

thalers, en ook de onregelmatige zilveren

brokken, wang batoe geheeten, met een deel

van het Spaansche wapen er op gestempeld.

Met muziek en militair vertoon verlaten we
onze Oost. Twee mannen van de lijfwacht des

Sultans van Ternate doen ons uitgeleide. Ternate

is een eiland dat op geringen afstand van de

westkust van Halmahera ligt en iets minder dan

een vierkante mijl oppervlakte heeft; eigenlijk

is het eiland een vulkaan van 1600 meter

hoogte, een werkzame, waarvan sedert 1608

vijftien uitbarstingen bekend zijn, ongerekend

de minder belangrijke, zooals die van 1897,

toen een modderstroom naar zee vloeide. De
hoofdplaats Ternate is de zetel van den Sultan

en van het Europeesch bestuur der geheele

residentie ; het paleis des Sultans is een ver-

vallen steenen gebouw in Europeeschen stijl

en ligt op een heuvel ; in de Europeesche

wijk vindt men het residentie-huis, beroemd

om zijn voorgalerij met zwart marmeren tegels,

de beste danszaal, volgens deskundigen, van
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de geheele Molukken, die reeds heel wat

feesten heeft gezien, beginnende met het

avondschot en nooit eindigende voor het

ochtendschot. Het bestuur van Ternate,

buiten het kleine gouvernements-grondgebied,

en der overige tot dit rijk behoorende

eilanden en gewesten : een groot deel van

Halmahera met Morotaï en vele omlig-

gende eilandjes, benevens Moti, Makian,

de Kajoa- en Goaritji-groepen, de Soela-

en Banggaai-eilanden, de landen om de

Tolo-golf en eenige eilandjes in het zuiden

van die golf gelegen, beiust bij den Sultan.

Hij wordt door het Nederlandsch gouvernement

aangesteld, waarvan hij zijn gebied in leen

heeft en bestuurt zijn rijk naar welgevallen,

behoudens de inachtneming van het met 't

Gouvernement gesloten contract. De Sultan

heeft zijn eigen krijgsmacht, die eenigszins

op Europeesche wijze gekleed en gewapend

is en waaruit ook, des gevorderd, aan het

Gouvernement hulptroepen moeten worden

verstrekt; de uniform van deze krijgers

komt uit de zeer oude doos, hunne hoofd-

deksels stammen uit den tijd van Madame
sans gêne en het blaas-instrument is de hoorn

in zijn eenvoudigen, natuurlijken vorm. Maar

in Ternate is men niet veeleischend en met
Heine's marketentster uit den dertigjarigen

oorlog neuriet de Sultan :

Und die Husaren Heb' ich sehr.

Ich liebe sehr Dieselben

;

Ich liebe sie ohne Unterschied,

Die blauen und die gelben.

Und die Musketiere Heb' ich sehr,

Ich liebe die Musketiere!

Sowohl Rekrut als Veteran,

Gemeine und Officiere.

Meisje van Celebes.



Lijfwacht van den Sultan van Ternate.
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Deze eilandengroep, de noordelijkste van

den Maleischen Archipel, bestaat uit meer dan

duizend grootere en kleinere eilanden, die

samen eene oppervlakte hebben iets grooter

dan die van Italië. Ze zijn rijk aan bergen, van

welke er tot boven drieduizend meter stijgen,

deels werkende, deels werklooze vulkanen. De

groep ligt in het moesongebied en heeft veel te

lijden van taifoens of buitengewone winden,

die vooral in October waaien ; het klimaat heet,

in 't algemeen, gezond en alleen de kust-

streken van de zuidelijke eilanden hebben een

slechten naam. Op de Philippijnen kan alles

verbouwd worden wat op de eilanden van den

Oost-Indischen Archipel voorkomt, en dat dit

niet geschiedde, ligt aan het Spaansche regee-

ringsbeleid, en niet aan den bodem, het klimaat

of de bewoners. Soms ziet men de Philippijnen

tot Insuünde gerekend; ten onrechte; niet

omdat zij wat ver van den evenaar geslingerd

zijn, want Soemba en Timor zijn, ten zuiden

daarvan, al even ver uit den koers geraakt',

maar omdat oorspronkelijk met „het prachtig

rijk van Insulinde" alleen bedoeld is onze Oost.

Wie de Philippijnen tot Insulinde rekent, zal

geen bezwaar hebben ook de Carolinen er bij

te nemen, en dan is er geen reden om niet

zoo voort te gaan tot men op de Amerikaansche

westkust landt.

Toen de Spanjaarden, na deze eilanden

ontdekt te hebben in 15.21, ze in bezit namen

(1565— 84) onderscheidden zij drie klassen van

bewoners: negrillos, indios en moros. Onder

negrillos verstonden zij de oorspronkelijke,

zwarte bevolking die tegenwoordig negritos

heet en onder indios en moros de kust-Maleiers,

daarbij de heidenen indios noemende en de

Mohammedanen moros ; de vorsten en hoofden

op Mindanao, op de Bisayas en op zuidelijk

Luzon hadden de leer des profeten omhelsd

en ook bij het volk had zij ingang gevonden,

zij 't ook niet overal. Aan den geloofsijver der

Spanjaarden gelukte het vrij spoedig de indios

tot het Christendom te bekeeren en den Islam

tot het zuidelijk gedeelte van den Archipel te

beperken. Toen zij de kust-Maleiers hadden

onderworpen, kwamen zij in aanraking met

de berg-Maleiers, die zich te eenenmale on-

genegen toonden te buigen voor de leer der

christenen, den koning der Spanjaarden en de

beschaving van Europa
;
nog heden leven zij

grootendeels in het geloof hunner voor-

vaderen, toonen zij de gebruiken van oudtijds

bewaard te hebben. Daar de kust-Maleiers zich

gemakkelijk het christelijk-europeesche gedoe

aanpasten, werd indio de naam voor den

beschaafden christen-Maleier, terwijl men de

onafhankelijke, wilde bergheidenen infieles,

ongeloovigen, noemde. Deze Spaansche classi-

ficatie geldt nog steeds voor de inlandsche

bevolking van Maleischen oorsprong: de

christelijk-europeesche (Indios), de Moham-
medaansche (Moros) en de heidcnsche, oor-

spronkelijk-Maleische (Infieles).

De Negrito's, negertjes, naar hunne kleine

gestalte, wollig haar en donkere huidkleur,

vormen het overblijfsel van de oudste bevolking,

van de uitstervende autochtonen dier eilanden-

groep. Hunne aanwezigheid achtereenvolgens

op bijna alle eilanden van den Oost-Indischen

Archipel is door den een verdedigd, door

anderen ontkend, en het schijnt wel, dat de

laatstcn 't bij het rechte eind hebben door te

beweren, dat de berichten omtrent het vóór-

komen van Negrito's buiten de Philippijnen

niet op behoorlijk onderzoek zijn gegrond.

Van de inlandsche benamingen is die van

Aetas, zwarten, de meest verspreide. Men vindt

hen niet op al de eilanden van de groep
;
op

de oostelijke Bisayas, in den Soeloe-archipel,

op de Babuyan- en op de Batan eilanden ontbre-

ken zij geheel. Maar ook op de andere eilanden

komen zij alleen groepsgewijs voor, tusschen

andere stammen in ; slechts op twee plaatsen

bewonen zij als samenhangend geheel een

uitgestrektere streek : het noordelijk gedeelte

van de oostkust van Luzon (waar zij Dumangat
of Dumangas heeten) en het berglandschap

ten zuiden van het Maïnit-meer op Mindanao,

waar zij Mamanuas genoemd worden, d. i.

menschen van het land, inlanders. Talrijk zijn

zij in deze streken niet, want in beide oorden

samen stijgt hun aantal niet boven zesduizend.

En het totaalcijfer der Negrito-bevolking zal

volgens overeenkomende ramingen ongeveer

twintigduizend bedragen.

De Volken der Aarde V.
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Hunne kleeding- is een voorschoot ; maar

veel minder eenvoudig is de versiering van

hun lichaam, zoowel met lidteekens in de huid,

Maleische invloed zich krachtig doet gevoelen,

bouwen zij zich armzalige hutten ; tevens vindt

men daar een begin van akkerbouw. Regel is

als met armbanden, oorklossen en, bij de dat de Negrito's leven van de opbrengst van

Tatoeëer-patronen der Igorroten.

mannen, kniebanden van uitstaande zwijns-

haren ; hunne wapens zijn pijl en boog, en

het mes, dat zij door ruiling machtig worden.

Een afdak of een windscherm beschut hen tegen

ongunstig weer en alleen daar waar de

jacht en visscherij en van de vruchten die zij

in het bosch vinden.

De kleine horden staan onder de seniores,

die ook de geschillen beslechten
;

zij leven in

monogamie en leiden, naar westersche begrippen,
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een zedelijk leven; de christenen verachten

deze heidenen, maar vreezen hen tevens ; alleen

de ontaarde troepjes en eenlingen, die materieel

en moreel zijn gedaald, konden door geschenken

overgehaald worden om zich te laten doopen.

Maar wanneer men het goed aanlegt, dan is

ook bij de nog niet vanzelf afgedwaalde schapen

veel meer te bereiken ; zoo hebben de Jezuïten-

zendelingen op Mindanao een groot deel der

Mamanuas tot het Christendom bekeerd en

hen in vaste nederzettingen tot den akkerbouw

weten op te leiden. Van de oorspronkelijke

taal der Negrito's is weinig bekend ; de moderne

Negrito's spreken idiomen die verwant zijn aan

de talen der Maleiers in hunne buurt.

Oude berichten maken melding van eene

huidversiering die met een heet ijzer wordt

aangebracht (with a hot iron pensill) of met

vuur (con fuego). Of onder het beschilderen

des lichaams, waarvan ook hier en daar sprake

is, inderdaad tatoeëeren moet worden verstaan,

valt moeilijk uit te maken ; het aangezicht

bleef daarbij vrij. De invoering van het Chris-

tendom heeft het gebruik op vele plaatsen

doen verdwijnen, maar elders bleef het in

zwang en op Noord-Luzon wordt nog heden

ten dage getatoeëerd.

In het bergachtige binnenland van al de

grootere eilanden des Archipels, met uitzon-

dering van Samar, Leyte, Bohol en de eilanden

op de oostkust van Luzon, wonen Maleische

stammen, die öf nog heden ten dage het geloof

hunner heidensche voorvaderen omhelzen, öf

in den jongsten tijd tot het Christendom zijn

bekeerd. Op Luzon zijn het vooreerst de

koppensnellers die Igorroten, Kianganen, Mayo-
yaos heeten — nog meer wonen er wier

namen minder gemakkelijk zijn uit te spreken

— en de berglandschappen van het noorden

des eilands zich tot woonplaats hebben gekozen.

Het zijn krachtige menschen, van steviger bouw
dan de kust-Maleiers, in familiën samenwonend
op hofsteden, als de oude Germanen eertijds

deden of de boeren nog doen. De op het

koele hoogland levende Igorroten timmeren

op palen rustende hutten en bevestigen de

schedels van het buitgemaakte wild in tropeeën

aan den buitenwand. Het klimaat maakt een

andere bekleeding dan sarong of voorschoot

noodig en een plaid of mantel beschut hier

den drager tegen vocht en koude. Zonder

wapen ziet men den berg-Maleier van Luzon

nooit, hetzij hij een groot mes draagt of een

lans, dan wel, in oorlogstijd, een schild en een

strijdbijl. Het meerendeel dezer bergstammen

zijn koppensnellers ; de hoofden der verslagen

vijanden worden van het lichaam gescheiden

en als kostbare buit naar huis gevoerd en

bewaard. Huwelijksfeesten en dooden-plechtig-

heden vorderen beide eenige menschenhoofden.

Wel hebben de Spanjaarden, zoover hunne

macht reikte, getracht deze gewoonte tegen

te gaan, maar slechts hier en daar slaag-

den zij daarin. Overigens zijn deze koppen-

snellers niet zoo ongeschikt als men allicht zou

meenen ; in eerlijkheid en waarheidsliefde over-

treffen zij alle rassen van den Archipel, ook het

blanke, en de kuischheid hunner dochteren is

een onderwerp van aanhoudende zorg der over-

heid
;

bij verscheidene stammen blijven de

meisjes tot hun huwelijk samen in een groote

woning onder de hoede van oude vrouwen,

die haar weven, vlechten en de bereiding van

boomschors tot kleeding onderwijzen. Groote

bedrevenheid toonen de Kianganen, Mayoyaos
en andere in het binnenland van Luzon wonende
bergmenschen bij den aanleg hunner rijstvelden,

die terrasvormig tegen de steile hoogten worden

opgebouwd; waar het klimaat de teelt van

rijst niet gedoogt, worden maïs en knolgewassen

gezaaid en geplant
;
jacht en vischvangst komen

in de tweede plaats in aanmerking en alleen

de Ilongoten van centraal-Luzon of de onder-

scheidene Cimarronen-stammen van het schier-

eiland Camarines, die met Negrito's vermengd

zijn of door de omstandigheden tot een zwervend

leven gedwongen worden, veronachtzamen den

veldarbeid als iets van weinig belang. Vee-

teelt vindt men nergens
;
varkens, hoenders en

honden zijn de huisdieren; de hond wordt niet

alleen op de jacht gebruikt, maar ook gegeten
;

karbouwen en paarden zijn zeldzaamheden.

Den overgang van de trotsche en krijg-

zuchtige bergstammen naar de plooibare, tot

aanpassing geschikte en gemoedelijke kust-

Maleiers van Luzon vormen de Tingianen,

wier woonplaats zich bevindt tusschen de be-

schaafde Ilokanen en de koppensnellende Igor-

roten. Ginanen en Apoyaos; in hunne zeden

is wel een en ander dat zij met hunne woeste

buren gemeen hebben, maar menschen ont-

hoofden doen zij niet en den christelijken
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godsdienst en wat de beschaving verder mede-

brengt, zijn zij niet ongenegen. Al deze men-

schen zijn zeer muzikaal, zooals de eilanders

der Philippijnen trouwens allen ; zij rooken tabak

uit pijpen, terwijl overal elders in den Archipel

de cigaar en de cigarette gerookt wordt, en

het betelkauwen is zeer in zwang.

De bergbewoners van Mindanao staan min-

der hoog dan hunne broeders op Luzon; het

krijgzuchtige Igorroten- en het vreedzame

Tingianen-type van Luzon is ook op Mindanao

vertegenwoordigd ; hier is 't een korte broek

als kleedingstuk der mannen die de aandacht

trekt, maar overigens is de uitrusting vrijwel

dezelfde ; het koppensnellen en de slavenjacht

houden het oosten en het zuiden des eilands

voortdurend in eene onrust, die nadeelig terug-

werkt op de geheele landstreek,

op het karakter der bewoners,

op hun gansche manier van doen.

Hun huishouw is slordiger,

enkele stammen maken nesten

boven in de boomen, om tegen

vijandelijke aanvallen verzekerd

te zijn, klimmen daarheen langs

ladders die zij 's nachts opha-

len Vooral de Bagobos op

Mindanao gebruiken het paard

veelvuldig als rijdier. Het blaas-

roer, de lange buis van bam-

boe waarmede kleine pijltjes

worden weggeblazen, doet de

nabijheid der Soenda-eilanden

gevoelen en wordt hoofdzakelijk

bij de jacht op kleine vogels

gebruikt.

Al deze bergstammen gaan

allengs door bekeering tot den

Islam of tot het Christendom

in de Moros of de Bisayas op,

en deze oplossing wordt zeer

vergemakkelijkt door hun ge-

ring aantal en door de ver-

brokkeling van hun taalgebied.

De Bisaya-eilanden hebben al-

leen op Ceboe, Negros en Paney

bergheidenen, waarvan echter

weinig bekend is. Op het eiland

Mindoro wordt het binnenland

door de Mangianen bewoond,

een naam die boschmenschen

beteekent en waaronder te verstaan zijn de

zachtaardige berg-Maleiers van Mindoro, die

bij al hunne onbeholpenheid toch nog een

letterschrift bezitten, zich aansluitend bij het

alfabet dat bij de kust-Maleiers der Philip-

pijnen tijdens de komst der Spanjaarden alge-

meen in gebruik was; hetzelfde geldt ook

van de bergmenschen van het eiland Palawan,

Tagbanuas geheeten en mede een verloopen

volkje. Zijn deze Mangianen en Tagbanuas

inderdaad bergheidenen of wel veronterde kust-

Maleiers? Evenals de Tingianen vormen zij

tot de kust-Maleiers een even geleidelijken over-

gang als op Luzon. De scheepsbouw staat bij

al deze bergheidenen op zeer lagen trap, of-

schoon enkele stammen aan groote bevaarbare

rivieren en meren, sommige, zich dringend
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door de zone der kust-Maleiers, zelfs aan zee

wonen, zooals op Mindanao en op Palawan.

Het aantal dezer bergheidenen te schatten is

zeer gemakkelijk, maar moeilijk is het te zeggen

of die schatting geloof verdient; de ramingen

loopen van zeshonderdduizend tot even over

het millioen.

Wanneer men aanneemt dat de Negrito's

de oorspronkelijke bewoners van den Archipel

der Philippijnen mogen heeten, die door de

opdringende Maleiers naar de bergen zijn ver-

jaagd, zich in kleine groepen verdeeld en

verspreid hebben — dan moet ook de aankomst

der Maleiers in perioden gesplitst worden ; eerst

kwamen de voorouders der bergstammen die

oorspronkelijk alleen de kusten bezetten ; na

een langen rustpoos verschenen de voorvaderen

der tegenwoordige christelijke Tagalen, Bisayas,

enz. door welker inval de bergheidenen naar

het binnenland werden gedrongen
;
nog later,

toen reeds de Islam in onze Oost vasten voet

hadden gekregen, kwam een derde Maleische

invasie, die van de voorouders der tegen-

woordige Moros. Hun gelukte het in het zuiden

zich te vestigen
;
op de Bisayas en op zuid- en

midden-Luzon maakten de Spanjaarden aan

dezen inval spoedig een einde en tot noord-

Luzon schijnen zij het nooit gebracht te hebben.

De Moros zijn in verscheidene volks- of

taalstammen te verdeelen, waarvan de Soeloes

en de Magindanaos de voornaamste zijn; eerst-

genoemde bewonen den Soeloe-archipel en de

belangrijke kustplaatsen van Palawan ; de

Magindanaos zetelen aan den benedenloop van

de Rio grande en op de zuidwestkust van

Mindanao; aan hen na verwant zijn de Illanos

of Ilanon, wonende op evengenoemd eiland

tusschen de Illana-baai en het gebergte dat

de waterscheiding vormt tusschen het Lanao-

meer en de Rio grande: met de Illanos,

beruchte zeeroovers van oudsher, heeft Spanje

heel wat te stellen gehad en tal van expedities

zijn noodig geweest om de buitenwereld te

doen gelooven dat Spanje hier de baas was.

Kleine Moros-stammen vindt men in west- en

zuid-Mindanao. Zij zijn alle mengrassen ; de

voorvaders der Soeloes schijnen van Borneo,

die van de Mindanos uit de Molukken gekomen
te zijn ; van overal uit de Philippijnen hebben
ongelijksoortige menschen zich met de Moros-

stammen vermengd, hetzij vrijwillig of onvrij-

willig als slaven ; mannen en vrouwen van

allerlei landaard werden door den zeeroof, die

tot voor dertig jaar in deze wateren een grooten

omvang had, aangebracht en door de aanwezige

bevolking geassimileerd.

De Moros — namelijk de mannen — dragen

een lange, nauwe tot de enkels reikende broek,

daarover veelvuldig een sarong; voorts een

jasje met nauwsluitende mouwen, een gordel

en een hoofddoek. Hunne wapens zijn aan die

der overige Philippijnsche Maleiers gelijk, maar

afwijkend is het voorkomen van de hetzij

rechte of gegolfde kris
;
vuurwapens zijn alge-

meen in gebruik en klein geschut wordt door

hen gegoten. Landbouw en vischvangst en in

de tweede plaats de jacht leveren den Moros
voedsel. Men vindt bij hen het feudaal-stelsel

en de slavernij ; onder den sultan staan de

baronnen, de datto's, die vasallen en slaven

onder zich hebben ; de residenties der sultans

Negrito-vrouw.
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Moros-tneisje.

en datto's zijn versterkte hofsteden, kotta's door

steenen muren of pallisaden omringd en van

geschut voorzien. Machtige sultans en datto's

bezitten verscheidene kotta's. De aanzienlijkste

der Moro-vorsten is de sultan van Soeloe aan

wien de geheele Soeloe-archipel ondergeschikt

is Het sultanaat van Mindanao was vroeger

even machtig, maar oneenigheden over de

opvolging verzwakten het prestige en allengs

daalde het aanzien der Mindanaosche sultans;

een groot aantal datto's ging zich onafhan-

kelijk beschouwen en eenige, zooals die van

Kudarangan, Talayan en andere, voeren zelfs

den sultanstitel. Sedert de verschijning van

stoom-kanonneerbooten in de Philippijnsche

wateren (1860— 63) die den zeeroof aanmer-

kelijke schade toebracht, zijn de voorname

inkomsten der datto's ingekrompen en Moros-

landen aan het kwijnen geraakt. In naam zijn

velen Mohammedaan. Het totaalcijfer der Moros

mag niet hooger dan een half millioen gesteld

worden.

Op de kusten van Luzon, van de Bisayas

en van noord- en oost-Mindanao wonen de

Maleische stammen die tijdens de Spaansche
conquista reeds op een vrij hoogen trap van
beschaving stonden, die vervolgens zeer ge-

makkelijk den katholieken godsdienst over-

namen en zich snel met het Spaansche doen
en denken konden vereenigen. Deze Maleiers

zijn de Tagalen op midden-Luzon en op Min-

doro, de Zambalen op west-Luzon, de Pam-
pangos op midden-Luzon, de Pangasinanen op
west-Luzon, de Ilokanen op noord-west-Luzon,

de Kagayanen op noord-Luzon, de Bikols op
zuid-Luzon, de Batanen in den gelijknamigen

archipel, de Bisayas op de Bisayas en op de

noord- en oostkust van Mindanao en de Agu-
tainos, de Kalamianen en Koyuvos, hoewel

laatstgenoemde drie eigenlijk gechristianiseerde

Tagbanuas zijn en dus streng genomen niet

hier behooren. Als de meest beteekenende

dezer verzameling moeten de Tagalen, de

Ilokanen en de Bisayas genoemd worden; de

eerste uit hoofde van hunne ontwikkeling, de

tweede wegens hunne ondernemingszucht en

hun verspreidings-vermogen, de derde om hun
aantal. Deze oud-christelijke Maleiers, de Indiërs

der Spanjaarden, zijn kleiner van bouw dan

de berg-Maleiers. Bij hen treft men vaak Ja-

pansche typen aan; Tagalen, Ilokanen en an-

deren zijn, naar Japan reizende, zelfs door

Japanners voor landslieden aangezien; zij

vormen ontegenzeggelijk den overgang van

Maleiers tot Japanners, hoewel eene weten-

schappelijke verklaring nog niet gegeven is.

De hoerendracht is een broek en een hemd,
dat, daar het over de broek wordt gedragen,

ook jas of lang buis kan heeten, een dracht

die men zoowel in Spaansch-Amerika als in

Hongarije en Roemenië terugvindt; op 't hoofd

de salakot, een hoed in den vorm van een

kogelsegment, soms met zilver belegd en

met een zilveren punt voorzien ; des zondags

schoenen, door de week blootsvoets ; vrouwen

en meisjes uit den kleinen stand dragen een

hemdjak en daarover de saja, een soort sarong;

over het hoofd een doek, waarvan een der

punten over den rug hangt, twee andere onder

de kin worden vastgeknoopt ; een borstdoek

en pantoffels of schoenen behooren tot de

zondagsche kleedij. Komt men hooger, dan

wordt de Europeesche mode meer en meer

merkbaar. De huizen zijn van hout, bamboe
en rotan gemaakt, het dak van nipah-blad,
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lippijnen planten van groote be-

teekenis.

Het bebouwde land behoorde

voor het eind van den Spaansch-

Amerikaanschen oorlog grooten-

deels aan Spaansche Dominikaner,

Augustijner en Franciskaner mon-

niken ; vooral de provincie Cavite

kon men een latifundium der

monniken noemen. Het overige

was in handen van de inlandsche

aristocratie, de principalia, van

Chineesche en Spaansche mestie-

zen, en, voor een klein deel, van

kreolen en Europeesche Spanjaar-

den. Kleine landbouwers waren

er weinig, talrijke pachters en dag-

looners daarentegen ; in vele pro-

en ook door hen die een steenen

huis kunnen bekostigen worden

deze woningen uit medegevend

materiaal verkozen, omdat zij min-

der gevaarlijk zijn bij aardbevin-

gen. Heiligen-beelden en petro-

leum-lampen getuigen van Euro-

peeschen invloed. Zoowel de Ta-

galen als de andere Indiërs leven

van den landbouw en de visch-

vangst
;

rijst groeit er niet vol-

doende en moet uit Cochinchina

worden ingevoerd, omdat men zich

op de meer loonende teelt van

suikerriet, tabak en manilla-hennep

heeft toegelegd ; de aanplant van

koffie en indigo levert niet veel

meer op. De kokospalm en de

pisang zijn in het leven der Phi- Moros-man.
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vinciën hadden de plebejers, door de grond-

bezitters onderdrukt, veel te lijden, vooral in

het Ilokaansche ; misschien zijn de Ilokanen

dientengevolge zoo geneigd tot trekken
;

zij

verhuizen naar andere provincies van Luzon

en spelen daar veelal de rol der poolsche

arbeiders in Duitschland; evenzeer zijn er

onder de Bisayas, vooral die van Bohol, vele

verhuislustigen. De sociale toestand der kleine

boeren is niet zoo heel gunstig, want zij zitten

meerendeels nog in schuld.

Deskundigen meenen dat loonende cultures

alleen mogelijk zijn door invoer van vreemde

werkkrachten, omdat de inlanders bij hunne

geringe behoeften niet noodig hebben als een

koeli zonder ophouden te werken. Vlijtige

arbeiders zijn er onder de inboorlingen zeker,

en vlijtig arbeiden willen deze wel, wanneer

zij een vast loon kunnen bedingen ; maar on-

der het regime der Spaansche geestelijke orden

was dit niet mogelijk, omdat deze orden en

de overheid het gezag in handen hadden en

daarvan zeer partijdig gebruik maakten tegen-

over de klasse der minder bevoordeelden.

Het hoofdvoedsel des volks is rijst, pisang,

visch en krabben; kippen, eenden, karbouwen

en andere runderen, en varkens vormen den

veestapel. Op Luzon zijn er streken waar

paardenfokkerijen bestaan ; de dieren zijn klein

en komen voort uit kruisingen van Spaansch met

Chineesch enjapansch ras. De hoenderteelt dient

tot het voortbrengen van voedsel, maar ook van

vechthanen voor de hanengevechten, waarvan

de Indiërs hartstochtelijke minnaars zijn ; velen

gaan nooit uit zonder hun lievelingshaan, waar-

voor zij tot vijftig dollars betalen en die zij

met liefkozingen overladen. Vanwaar deze

liefhebberij de Philippijnen bereikte, is niet

zeker; mogelijk van Mexico door tusschenkomst

der Spanjaarden, misschien van de Soenda-

eilanden ; zeker is het dat hanengevechten in

de Ordenanzas de Buen Gobierno van Hurtado

Corcuero, halfweg de i/ le eeuw, niet worden

vermeld. In 1779 werden zij voor 't eerst be-

last, en in 1781 verpachtte de regeering het

recht om toegangsgeld te heffen van de gal-

leras (van gallo, haan) voor 14.798 dollars

jaarlijks. De hanen krijgen, evenals in onze

Oost, een metalen spoor aan de natuurlijke

gebonden, een vlijmscherp, sikkelvormig mesje,

van vijf centimeters lengte. Dat deze hanen-

gevechten in velerlei opzicht allerschadelijkst

werken, zal wel niet een breed betoog noodig

hebben. De inlandsche nijverheid stond bij de

komst der Spanjaarden hooger dan zij thans

doet ; fijne weefsels van ananas-vezels, keurig

vlechtwerk van stroo en boombast kwamen
van de Philippijnen en werden terecht bewon-

derd. En nog weten de inlanders een verba-

zend aantal manden van allerlei vorm en soort

te vervaardigen uit rotan, bies en palmblad.

Het oude goudsmidswerk heeft zich nog

eenigermate weten staande te houden en het

zilverwerk van Manila is nog zeer in trek ; de

neiging van alle klassen en kasten van men-

schen om zich op te smukken met juweelen

en metalen siersels komt aan deze kunst-

nijverheid ten goede; van andere handwerken,

zooals de schoenfabrikatie, hebben de Chineezen

zich meester gemaakt.

Er wordt veel muziek gemaakt ;
harmonium,

harp, viool, guitaar vindt men overal en ieder

dorp heeft althans één orkest. De oude natio-

nale liedjes en de voorvaderlijke dansmuziek

zijn behouden gebleven, ondanks den intocht

van de walsen van Strauss.

In het karakter der Philippijnen treden op

den voorgrond een rustige zachtheid en een

eerzucht die zich beweegt tusschen gewone

ijdelheid en een trotsche neiging naar het doen

waardeeren van het eigen-ik. Bij gelegenheid

van den strijd tegen de Amerikanen is nog

een andere karaktertrek aan den dag gekomen,

hunne zelfbeheersching
;

zij hebben er voor

s^ezorcrd dat hunne revolutie niet door hun

toedoen werd bevlekt met gruweldaden zooals

bij revoluties gewoonlijk gepleegd worden. De
Amerikanen hebben zich dat goede voorbeeld

niet ten nutte gemaakt. Een enkel geval uit-

gezonderd, bleek in het leger der Philippijnen,

dat uit zoovele stammen is gerecruteerd en

welks generaals grootendeels Maleiers zijn,

eene subordinatie en discipline te heerschen,

die zij zeker niet van de Spanjaarden hebben

afgekeken. Personen die in beide landen hebben

gewoond, zeggen dat de Phillippijnen veel op

de Japanners gelijken, maar dezen in rechts-

gevoel en eerlijkheid verre overtreffen ; dat zij

gastvrij en vriendschappelijk zijn heeft menig-

een ondervonden ; maar men moet niet aan

de Spanjaarden vragen naar deze menschen,

noch uitsluitend te rade gaan met wat het
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verkeer oplevert met bedienden, of met be-

woners van Manila, die door de groote-stads-

lucht zijn bedorven.

Vele reizigers spreken van leugen en hui-

chelarij, maar vergeten dat veinzen en liegen

onder de heerschappij der monniken de eenige

middelen waren om vervolging van den kant

der overheerschers te ontgaan. Daarbij houde

men in 't oog dat vele westerlingen de Spaansche

hoffelijkheidsfrazen niet kennen, die op het

Iberische schiereiland schering en inslag zijn

van ieder gesprek ; wie uit onbekendheid met

de gewoonten des lands alles voor goede munt

opneemt wat een Spanjaard belooft of beweert,

komt bedrogen uit. De Philippijnen die deze

manier van doen van de Spanjaarden overnamen

bedriegers te noemen is niet heel snugger.

Zij die in de Spaansche wereld thuis zijn,

weten heel goed te onderscheiden tusschen

deze conventioneele leugens en heuschelijke

bedriegerij.

Spaansch is de officiéele taal en in de

grootere plaatsen de omgangstaal ; van de

eilanders zijn het alleen de ,,geleerden" die

Spaansch spreken. De kleine luyden spreken,

Manila, Zamboanga en eenige andere plaatsen

uitgezonderd, allen hun eigen taal ; de monniken
hebben zich tegen het aanleeren van het

Spaansch in het geheim, maar krachtig verzet,

opdat de nieuw aankomende Spaansche amb-

tenaren de tusschenkomst der geestelijken zou-

den behoeven wanneer zij met het volk in aan-

raking kwamen. Het schoolbezoek laat weinig-

te wenschen over en de analfabeten zijn in

vele provinciën naar verhouding geringer in

aantal dan in Italië, Hongarije en Dalmatië.

In Panganisan en Nueva Ceija spreken vele

personen drie talen, Tagalsch, Pangansinansch

en Ilokaansch.

De Philippijnsche kust Maleiers vormen een

zeer begaafd en vooruitstrevend volk, dat vele

sympathieke eigenschappen bezit. Hun aantal

wordt op zes tot acht millioen geschat, waarin

de Tagalen, de Bisayas en de Ilokanen het

sterkst vertegenwoordigd zijn.

Den 16e» Maart 1521 heeft Fernando Ma-

gallanes het eiland Jomonjol ontdekt van de

groep die thans Philippijnen heet en door

de Spanjaarden St. Lazarus-eilanden genoemd
werd ; de eigenlijke inbezitneming volbrachten

Don Miguel Lopez de Legazpi en Don Juan

Salcedo, door in 1565 en zeven volgende

jaren de kusten van Luzon en van de Bisayas

en eenige punten op de noord- en oostkust

van Mindanao te onderwerpen. Tijdens Philips II

ontwikkelden de Philippijnen groote kracht en

mede onder de regeering der beide volgende

Philipsen, toen de aanval der Hollanders werd

afgeslagen, Formosa en de sultanaten van

Mindanao en Soeloe bezet en tochten naar

Achter-Indië ondernomen werden. Daarna valt,

doordien de regeering zich ging bemoeien met

den handel en de scheepvaart, een groote

achteruitgang waar te nemen ; alleen Manila

bleef van eenig belang, maar noch het leger

noch de vloot was in staat om de Bisayas en

zuid-Luzon tegen de aanvallen der Soeloe- en

Mindanao-zeeroovers te beschermen. Van nu

af dateert de oneenigheid der geestelijken on-

derling en hun optreden tegen alles wat hun

gezag heette te schaden. Nadat tusschen En-

geland en Spanje de oorlog verklaard was,

waarvan men op de Philippijnen langen tijd

onkundig bleef, verscheen in 1 762 een Engelsche

vlootvoor Manila. De gouverneur-generaal Rojas,

tegelijk aartsbisschop van Manila, capituleerde,

maar een vice-gouverneur riep de inboorlingen

te wapen en joeg de Engelschen tot onder de

muren van Manila terug ; reeds onderhandelden

de Britten, toen het bericht kwam dat de vrede

gesloten was en Manila aan de Spanjaarden

terugkwam.

Na dezen oorlog zijn de eilanden vooruit

gegaan en de groote koloniale hervormingen

die de regeering van Karei III kenmerkten,

waren ook in dezen archipel voelbaar. Tegelijk

echter groeiden ook de monniksorden aan tot

een gewichtigen politieken factor
;
zij beschouw-

den zich, en lieten zich daarop voorstaan, als

onontbeerlijk; zij deden, naar zij beweerden

de Indiërs trouw blijven aan Spanje; met den

dag stegen zij in aanzien, zoowel in de kolonie

als bij de regeering in Spanje ; hun wil werd

wet zoowel te Madrid als in Manila. Feitelijk

was hun invloed echter sterk aan het dalen

en toen Isabella II onttroond was, deden zij,

vreezende dat de September-revolutie aan hunne

privilegiën een eind zou maken, luide uitba-

zuimen dat wie hèn aantastte de Spaansche

heerschappij ondermijnde.

De opening van het Suez-kanaal is ook aan

de ontwikkeling der Philippijnen ten goede

De Volken der Aarde V. 20
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gekomen ; er kwam meer leven in en tegelijk

daarmede groeide de kregeligheid over het

gezag van monniken en van ongeschikte, ge-

heel naar hun pijpen dansende ambtenaren.

Maar tegen deze macht opgewassen bleek men
niet; noch het verzet der bezittende klasse,

noch de samenspanning der plebejers baatte.

Toen volgde de zoogenaamde Tagalsche op-

stand, in Augustus 1896, met Emilio Aguinaldo

aan 't hoofd. De Spanjaarden, eerst onder

Blanco, daarna onder Polavieja, fusileerden dag

aan dag leden van de katipunan, het geheim

verbond dat de verjaging der monniken ten

doel had en, als consequentie daarvan, het los-

maken van den archipel van Spanje ; maar de

opstand zelf werd door Lachambre onder-

drukt en de vrede gesloten met Kerstmis van

1897. Noch de Spanjaarden echter, noch

de monniken hadden van deze revolutie iets

geleerd; inmiddels begonnen in Spanje de

Carlisten weder van zich te doen hooren en

dreigde een oorlog met Amerika. Aguinaldo

onderhandelde te Singapore namens de ge-

zamenlijke Philippijnsche rassen, creolen, Indiërs,

en Spaansche en Chineesche mestiezen, met

den Amerikaanschen consul-generaal ; in dit

verdrag wordt de onafhankelijkheid der Philip-

pijnen uitgesproken en door de Philippijnsche

republiek het Amerikaansch protectoraat er-

kend. Na de nederlaag der Spaansche vloot

bij Cavite in Mei 1898, landde Aguinaldo aldaar

onder bescherming van Dewey en riep zijne

landslieden op tot den onafhankelijkheids-krijg ;

van alle kanten stroomden de krijgers hem
toe waarmede hij geheel Luzon overmeesterde;

en ook op de Bisayas begon de opstand. De
onafhankelijkheids-verklaring op 12 Juni 1898

en de installatie der regeering van de Philip-

pijnsche republiek ontlokten aan de Ameri-

kanen geen enkelen maatregel die op annexatie-

plannen van hun kant duidde ; net vertrouwen

der inlanders was grenzeloos; den 2

i

sten Januari

1899 werd de constitutie te Malolos afgekon-

digd, en den 4en Februari vielen er vijande-

lijkheden te vermelden tusschen de Amerikanen

en de Philippijnen. Van dezen datum af woedt

de oorlog op gindsche eilanden ; in den avond

van dien dag gaf de Amerikaansche post te

Santa Mesa vuur op Philippijnen, die, in weer-

wil van de herhaalde waarschuwing de Ame-
rikaansche linie overschreden, met de blijkbare

bedoeling een conflict uit te lokken. Aldus

luidde het bericht over de aanleiding tot de

botsing. Na een korten tijd van winst begonnen

de Philippijnen te verliezen en met het aan-

breken van den dag waren de Amerikanen

de baas. Een dag later, den 6deu Februari 1 899
bekrachtigde de Senaat te Washington het

vredesverdrag met Spanje. Reeds in de 30 Juli

van het voorafgaande jaar openbaar geworden

voorwaarden, stond aangeteekeud, dat de

quaestie omtrent de Philippijnen voorloopig

onbeslist zou blijven, om later door eene

Spaansch-Amerikaansche commissie geregeld

te worden; inmiddels zouden de Vereenigde

Staten te Manilla het bestuur voeren. Niet on-

waarschijnlijk is, dat het bericht van de vijande-

lijkheden bij Manila invloed heeft gehad op de

beslissing over het vredesverdrag. De toeleg

was duidelijk; de aanval was er op berekend

te toonen, dat de Amerikanen zich in een

wespennest gingen steken ; de oppositie tegen

het traktaat zou, volgens Aguinaldo en zijne

raadgevers, dientengevolge versterkt worden.

Evenals meer gebeurt is het resultaat juist aan

de verwachting tegenovergesteld geweest, en

de Philippijnen, het Amerikaansche volkskarak-

ter miskennend, hebben bewerkt dat de Ame-
kanen gelooven nu niet meer terug te kunnen.

Vóór de beslissing van den 6 ,e " konden de

Philippijnen zich nog verbeelden, dat zij in den

strijd voor hunne onafhankelijkheid den steun

der Amerikanen zouden hebben, dat deze hen

althans niet zouden tegenwerken ; na het aan-

nemen van het vredesverdrag werden de

Philippijnen opstandelingen tegen het gezag

van de Unie, die, blijkens spoedig volgende

berichten over krasse maatregelen te hunnen

opzichte te nemen, als zoodanig zouden be-

handeld worden.

Niemand vermoedde destijds dat het verzet

zoo hevig, de strijd zoo lang zou zijn. De
Philippijnen boden den Amerikanen een

tegenstand niet minder hevig dan zij den

Spanjaarden hadden gedaan. En hoe sterker

het verzet groeide, hoe minder kieskeurig de

Amerikanen werden in de middelen om het

te fnuiken, van welke de verraderlijke gevan-

genneming van Aguinaldo het begin was. Zij

die den toestand kennen, zien van den opstand

nog niet het einde. De inboorlingen zijn on^

verzoenlijk en goed georganiseerd ; hun moed
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en ondernemingsgeest wassen aan, terwijl het

bezettingsleger — de gewone gang van zaken—
gedemoraliseerd raakt. Een groot gevaar levert

de inlandsche politie op, voor het meerendeel

insurgenten die zich overgegeven hebben; zij

zijn niet overtuigd dat geregeerd worden door

Amerikanen zulk een goed ding is, maar de

ondervinding heeft hun geleerd, dat. het beter

is met een Amerikaansch geweer te loopen,

dan aan het vuur van dergelijke geweren te

zijn blootgesteld. Broeders naar het bloed en

naar den geest van hen die insurgenten bleven,

zullen zij overloopen, zoodra voor de Ameri-

kanen de kans ongunstig wordt.

En zij die over den toestand schrijven, niet

zooals men dien zou wenschen te zien, maar

zooals hij inderdaad is, erkennen dat de

annexatie-politiek ten opzichte der Philippijnen

een fout is geweest, en beweren, dat, hoewel er

quaestie zou kunnen zijn van een korte periode

van voogdij door de Vereenigde Staten, het

eind toch zal moeten wezen de vorming eener

onafhankelijke republiek. Ook in officiëele

kringen schijnt men er zoo over te denken

;

en de berichten omtrent een opstand der Moros
op Mindanao, die tot dusver goedgezinden

waren gebleven, tengevolge van een politiek

die hunne zeden en gebruiken onaangetast

liet, zijn zeker wel geschikt om deze gedachten

te versterken : de opstand der Moros is een

uitbreken der vijandelijkheden op een punt dat

men tot dusver ongevaarlijk achtte en verdubbelt

de moeilijkheden van dezen nog lang niet uit-

gevochten krijg. Inmiddels slaan de Amerikanen
over tot gruwelen waartoe vechtmenschen, ook
van zeer christelijke naties, die de tegenpartij

niet de baas kunnen worden, allicht schijnen

af te dwalen, en waarbij de aanvoerders dezer

benden, wier ambt het is de „minderen" aan

te hitsen, dezen het voorbeeld geven. Maar
zelfs zonder deze wandaden, bij welker lezing

men zich innig schaamt mensch te zijn, is er voor

de Philippijnen wel reden om zich te herinneren

den Spaanschen tijd en wat die nog goeds had.

HET SCHIEREILAND MALAKKA.
Het Maleische schiereiland heet naar den

ouden hoofdzetel der Europeesche macht op

dezen landtong Malakka; door zijn ver in den

Archipel voortdringende ligging en door zijn

lotgevallen, kan men het als een deel van den

Maleischen Archipel beschouwen en ook zijn

geologische gesteldheid pleit voor verwant-

schap ; de bergen van het schiereiland zijn niet

een voortzetting van het gebergte van Siam :

op de landengte van Krah. waarmede het

schiereiland aan Achter-Indië hangt, is het

gebergte afgebroken en de alluviale bodem
verheft zich daar slechts dertig meter boven

zee. Het gebergte van Malakka is een op

zichzelf staand geheel, dat met de ketens van

Sumatra groote overeenkomst heeft ; een rugge-

graat ligt over de smalle landstrook en ver-

loopt aan de zuidpunt in losse hoogten; waar

de breedte het gedoogt, gaan parallel-ketens

met het centraal-gebergte mede en wordt het

bergstelsel minder eenvoudig. Het bestaat voor-

namelijk uit graniet. De hoogste met juistheid

gemeten top verheft zich 2200 meters. In het

westen, geheel afzonderlijk, steil rijzende uit de

vlakte, kegels van kristallijne kalk of marmer,

met groote holen, tot dertig meter hoog, koepel-

vormig gewelfd en met stalaktieten bezet,

tropisch begroeid en armoedig verlicht, en

bewoond door vleermuizen, die den bodem
meters ophoogden in den loop der tijden.

Tegen 't gebergte aan ligt in het westen en

zuid-oosten een zwak golvend heuvelland, met
groote, ver binnenwaarts bevaarbare rivieren.

Verder naar buiten de vlakte, waar regen en

wind neerlegden wat de bergen loslieten ; en

eindelijk de overgang tusschen land en water,

de mangrove-bosschen. Het grootste gedeelte

van het schiereiland is nog oerwoud, met
smalle paadjes van olifanten en inlanders',

alleen in het westen heeft de bijl der ont-

ginning kale plekken gehakt.

In vier groote hoofddeelen is het land te

verdeelen; de noordelijkste provinciën Ligor,

Taloeng en Soengoreh worden tot de onmid-

dellijke onderhoorigheden van Siam gerekend;

zuidelijk van deze gewesten liggen de aan

Siam cijnsbare Maleische rijken Kedah (Queda),

Patani, Kalantan en Trengganau ; het zuidelijkst

gedeelte des schiereilands wordt bijna geheel

door de onafhankelijke Maleische staten Perak,
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Sakei's met blaasroer.

Salangor, Roembo en Djohor met het daaraan

cijnsbare Pahang ingenomen. Het kustland

bezuiden Roembo vormt de Engelsche provincie

Malakka, die, nevens de eilanden Singapoera

en Pinang, met de tegenover het laatste op

de kust van Kedah gelegen provincie Welles-

ley, het vierde hoofddeel van het schiereiland

uitmaakt.

Het Maleische schiereiland is hoofdzakelijk

door Maleiers bevolkt, die echter niet als de

oorspronkelijke bewoners van het land moeten

worden aangemerkt. Volgens de eigene histo-

rische overleveringen der Maleiers zijn zij

volksplantingen die omstreeks 1160 onder hun

koning Sri Toeri Boewana van Sumatra der-

waarts zijn overgestoken en de stad Singapoera

op het eiland van dien naam stichtten. Terwijl

zij van hieruit hunne macht en hun invloed

uitbreidden, werden zij door herhaalde aanvallen

der Javanen verontrust, wien het eindelijk ge-

lukte hen in 1252 uit Singapoera te verdrijven.

Zij trokken nu langs de westkust van

het eiland noordwaarts op en zetten

zich neder aan den mond der Malakka-

rivier, waar zij de stad van dien naam
stichtten, welke sedert de hoofdzetel

hunner macht werd; vandaar ver-

breidden zij zich over de kusten van

het gansche schiereiland, de oorspron-

kelijke bewoners naar de binnenlanden

terugdringende. Vi er-en-twintig jaren

na de stichting van Malakka nam
Sultan Mohammed Sjah den Islam

aan en de nieuwe godsdienst werd

weldra ook omhelsd door zijne onder-

danen; sedert nam de macht der Ma-

leische vorsten, niet slechts op het

schiereiland maar ook op de omlig-

gende eilanden en zelfs op Sumatra's

oostkust, gedurig toe en boden zij

krachtdadig weerstand aan de invallen

der Siameezen, die hun reeds toen

het bezit des lands betwistten. Een
meer geduchte vijand voor het rijk

van Malakka kwam met het begin

der 16e eeuw opdagen, ue Portugee-

zen, die in 1 5 1 1 Malakka veroverden,

plunderden en uitmoordden; Moham-
med Sjah II, uit zijn rijk verdreven,

stichtte op de zuidoostkust van dit

schiereiland de stad Djohor, en sloot,

na vergeefsche pogingen tot herwinning der

verloren provincie, in 15 14 vrede met de

Portugeezen.

Nadat de Nederlanders hadden aangevangen

de Portugeezen tot in den Archipel te bestoken,

bracht de gemeenschappelijke vijandschap tegen

de laatsten weldra vriendschappelijke betrekkin-

gen te weeg tusschen onze voorvaderen en den

koning van Djohor, en in 1603 werd Djohor,

waarvoor de Portugeezen het beleg hadden

geslagen, door Jacob Pieterszoon van Enkhuy-

sen ontzet. In 1606 belegerde Cornelis Matelief

Malakka, doch hij werd door de Portugeezen

met een vloot van 46 schepen onder De Castro

verjaagd. Matelief sloot een verbond met den

koning van Djohor en bezocht ook Kedah,

dat als onder een eigen koning staande in het

verhaal van Matelief vóórkomt. Eerst in 1640

hernieuwden de Hollanders met nadruk en

ernst hunne pogingen om zich van het sterke

en in weerwil veler ongunstige omstandigheden,
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door de natuurlijke voordeden zijner ligging

tot een belangrijke stapelplaats voor den handel

geworden Malakka meester te maken ; met de

hulp van den koning van Djohor, die 40 vaar-

tuigen en 1500 man troepen zond, gelukte het

den bevelhebber Caartekoe de stad op 14

Januari 1641 tot overgaaf te dwingen, nadat

zij 120 jaar in het bezit der Portugeezen was

geweest.

De namen der Nederlandsche landvoogden

op Malakka tot 1725 zijn bekend, maar om-

trent de geschiedenis van onzen handel op

het schiereiland is weinig opgeteekend. Wat
men ervan weet is, dat door de Compagnie

kantoren opgericht werden te Kedah en te

Oedjong Salang, alsmede te Perak, dat toen tot

het gebied der vorsten van Atjeh gerekend

werd, die allen als onderhoorigheden der land-

voogdij van Malakka werden beschouwd ; voorts

dat de aanplantingen nabij Malakka dikwijls veel

hadden te lijden van de invallen en plunde-

ringen der Maleiers van Roembo ; dat de voor-

naamste artikelen die van het schiereiland

uitgevoerd werden bestonden in goud, tin,

ivoor, aloëhout, kamfer en peper; de invoeren

hoofdzakelijk in kleedjes, lijnwaden, chitsen en

opium, en dat de handel als voordeelig werd

aangemerkt, ofschoon de ontzettende kosten

der bezetting, die jaarlijks bijna twee ton be-

droegen, aan de winsten der Compagnie aan-

merkelijken afbreuk deden; in 1780 bedroeg-

de winst voor de Compagnie nog f 50.000,

maar later gingen deze voordeden langzamer-

hand geheel te loor; het geheele verval van

Malakka werd weldra door de vestiging der

Engelschen op Poelau Pinang aan den noorde-

lijken ingang van straat Malakka voltooid.

De Engelsche kapitein Francis Leyht had

eenige diensten bewezen aan den koning van

Kedah, die hem uit erkentelijkheid een Ma-

leische prinses van zijn huis tot vrouw en het

eiland Pinang als huwelijksgift schonk. Gedu-

rende den oorlog met de Franschen was de

Engelsche regeering in Hindostan op het gemis

eener ?oede zeehaven ten oosten van de golf

van Bengalen opmerkzaam geworden. Sir John

Semang's van Malakka.
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Sakei-man

Macpherson liet op Poelau

Pinang het oog vallen tot

vestiging eener nieuwe kolo-

nie en kapitein Leyht maakte

geen zwarigheid het hemzelf

geschonken eiland daartoe

af te staan; op den iiden

Augustus 1786, den verjaar-

dag van den prins van Wales,

werd er plechtig bezit van

genomen en de nieuwe naam

van Prince of Wales-eiland

aan de kolonie geschonken,

terwijl kapitein Leyht gou-

verneur van het eiland werd.

bewilligde in den afstand tegen ontvangst eener jaarlijk-

sche som van 6000 dollars en gaf in 1800 nog de

provincie Wellesley, een kustland van 2 uur lengte

en 12 uur breedte tegenover Poelau Pinang gelegen,

aan de Engelsche Compagnie op den koop toe. Het

dwangstelsel der Nederlandsche Oost-Indische Compagnie

kwam sedert de vestiging dezer kolonie in wrijving met

den vrijen handel van Poelau Pinang. Malakka had een

der beste havens van geheel Indië en bestreek den

voornamen handelsweg tusschen Hindostan en China;

bijna alle schepen die van China kwamen deden van

ouds Malakka aan, niet alleen om er handel te drijven,

maar ook om er zich te ververschen en de tol- en

ankergelden, die er geheven werden, maakten de voor-

naamste bron uit van de voordeden die het afwierp.

Ondanks de gunstige ligging kwijnde de handel en

werden er slechts weinige par-

ticuliere kooplieden gevonden.

De overeenkomsten met de

inlandsche vorsten des schier-

eilands tot verplichte en uit-

sluitende levering van tin en

peper tegen lagere prijzen dan

men bij andere natiën bedingen

kon, hadden de productie doen

verminderen, den smokkelhan-

del aangemoedigd, de pogingen

van den eerlijken koopman ver-

lamd en den Hollandschen

naam gehaat gemaakt. De tol-

gelden te Malakka geheven

bedroegen vóór de vestiging

der Engelschen op Poelau Pi-

nang 30.000 rijksdaalders 'sjaars

en nauwelijks was dit eiland

eene Engelsche vestiging of

die tolgelden klommen tot

100.000 rijksdaalders, zonder

De koning van Kedah

Sakei -vrouwen.
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eenige vermeerdering van handelsbeweging in

Malakka's haven, alleen door het toenemende

handelsverkeer in Straat Malakka. Het stelsel

om met kleinen handel groote winsten te

willen behalen, kon ook déze Hollandsche

nederzetting op den duur niets dan teleur-

stelling brengen.

Onlusten in Djohor en op Riouw, waarin

eindelijk de Boegineezen zich mengden, kwa-

men ook de Nederlandsche Compagnie be-

roeren ; de tinsmokkelarij en de zeerooverij

werden door den koning van Riouw dermate

openlijk begunstigd dat het noodzakelijk werd

hem te tuchtigen; in 1783 liet de Compagnie

de haven van Riouw blokkeeren, maar het

geheele smaldeel moest per slot naar Malakka

wijken, dat nu door de koningen van Salangor

en van Riouw drie maanden lang werd inge-

sloten. In Mei 1784 ontzette Van Braam de

stad, versloeg de troepen van Salangor, bezette

Salangor en veroverde Riouw. Maar drie jaar

later slaagden de vorsten van Djohor en van

Riouw er in, met behulp van de ons reeds

bekende Illanos van Mindanao, de Hollanders

van Riouw te verdrijven en tot de vlucht naar

Malakka te noodzaken.

De Compagnie was tot zulk een machteloozen

staat gezonken, dat zij van alle pogingen om
haar gezag op het eiland te herstellen moest

afzien en alleen haar best kon doen om
Malakka te dekken. Daar waren de verdedi-

gingsmiddelen geheel verwaarloosd en toen in

1795 de Engelschen de Nederlandsche koloniën

kwamen opeischen, was er overal gebrek aan

volk en oorlogsbehoeften en gaf men zich

bijna zonder een schot te doen over aan één

fregat en ongeveer honderd man in transport-

schepen. Bij den vrede van Amiens werd

Malakka teruggegeven, maar na de vernieuwing

van den krijg andermaal, in 1807, door de

Engelschen bezet. Toen de algemeene vrede

in Europa gesloten was, werd de teruggaaf

van Malakka nog uitgesteld tot 1818; zij vond

den 21 September van dat jaar plaats. In 1 8 19
werd op Singapoera de Britsche vlag geheschen

en Malakka, dientengevolge tusschen twee

Mannen, vrouwen en kinderen der Semang's.
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havens ingesloten liggend, waarvan de eene

den noordelijken, de andere den zuidelijken

ingang van straat Malakka beheerscht, was tot

volstrekte onbeduidendheid veroordeeld. Het

baatte nu niet meer dat de Nederlandsche

regeering in 1822 de inkomende rechten aldaar

verlaagde en in 1824 de stad verklaarde tot

een vrijhaven. Die goede gedachten kwamen
te laat. Geen wonder dus dat bij het tractaat

in 1824 tusschen Engeland en Nederland ge-

sloten, van onze zijde geen de minste zwarig-

ligghende Eylanden, heeft grooten handel van

alle schepen die gaen en comen van China,

Molucos, Banda, Insulas lavas, Samatra, ende

alle die omligghende Eylanden, als oock van

Sian, Pegu, Bengala, Choramandel, ende Indien,

waer van eenen grooten hoop schepen jaerlycx

gaen en comen, en aldaer laden en lossen,

vercoopen,coopen ende manghelen.ende grooten

handel drijven van alle natiën van Orienten."

Over de Maleische bewoners van het schier-

eiland sprekende, beweert hij dat, „soo wel

Groep menschen van het Maleische schiereiland.

heid werd gemaakt in de ruiling van Malakka

en eenige ons nog overgebleven onbeduidende

vestigingen in Hindostan tegen de Britsche

bezittingen op Sumatra. Zoo was de aanraking

van Nederland met het schiereiland van

Malakka.

Ian Huygen van Linschoten schrijft in zijn

Itinerarium ook over Malakka en uit het-

geen hij schrijft blijkt afdoende de belang-

rijkheid der plaats in die dagen. „Hier is,

zegt hij, die stapel van gheheel Indien, China,

die Eylanden van Maluco, ende andere om-

mannen als vrouwen zijn alle zeer amoreus,

en laten haer duncken dat haers gelijck in de

Wereldt niet en zijn : hebben veel manieren

van Refereynen, Liedekens, en ander amoureuse

rijmen, waarmede zij wonder uytrechten, ende

hoochmoet op draghen." Verder is er — om
bij de oudjes te blijven — over de inboorlingen

van het schiereiland een bericht in de Memorie

van den eersten Hollandschen gouverneur van

Malakka, Johan van Twist, bij de overgave

van zijn bestuur aan Jeremias van Vlieth in

1642. Hij zegt daarin: ,,Boven in de rivier,
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Sakei-vrouwen.

geberchten tusschen het gebiedtomtrent de

van Nanningh ende Moar, verhoudt sich een

seeckere natie, genaemt Bounoauws ofte Wilde

menschen, levende by aert- ende boomvruch-

ten ende aldcrley gedierten, daervan eenighe

door den ontfangher Menie, in September

passato sijn versproocken". Deze Jan Janz.

Menie, die de „Wilde menschen" ging op-

zoeken, beschrijft hen als ,,naekt, uytgesondert

een cleetjen om haer middel gewonden, ende

een cleyn stuckjen linnen van voor, door haer

beenen, achter gemelte cleetjen steeckende,

om alsoo haere schaemelheyt te bedekken.

Doch sommigen hebben maar een bast van

boomen om
;
gelycke cleeden oock haer kinders

draegen, die achter op de huipe stonden ende

dan met een bast om des moeders off des

vaeders lyff vast gegort, die hun dan met de

handen aan de schouders vasthielden ende soo

daermede marcheerden. Soo in 't discoureeren

waeren, quaemen haer vrouwen

(die) gelyck de mans gecleet waren,

met jonghe ende cleene kinders

;

sy syn schoon van tronie, droeghen

cort hair, om, als door 't bos loo-

pen, nieuwers vast blyven; syn

hooch van heupen, dat vertrouwen

in haer jonchheyt ingedout wordt,

want de heele cleene kinders en

syn soo niet
;

syn wit geel van

verwe, hebben een draey ende

ganck gelyck offse dansen, gaen

op een draff, soodat se in eenen

omsien uit 't gesicht syn. Geloove

conform der natuer hun van Godt

gegeven, weten van geen gelooff

;

en hebben zeer vreemde spraeck,

doch seer lieffelyck onder haer."

Wij zeiden reeds, dat vóór de

komst der Europeanen in de I2 de

eeuw Maleiers op Malakka kwa-

men, Menangkabauers van Suma-

tra, deels onmiddellijk, deels over

de zuidelijke eilanden ; later kwa-

men de Siameezen en de Chi-

neezen, ter wille van het tin

;

Dajaks en Battahs trokken de

rivieren op om getah te zoeken,

maar evenmin als de Boegineezen

hebben zij er overwegenden in-

vloed gekregen. De Maleiers, die

dus niet de autochtonen of de oorspronkelijke

bewoners van het Maleische schiereiland zijn,

vonden bij hunne komst de kusten dun

bevolkt met orang laut en in 't binnenland

de eigenlijke oerbewoners, die zij orang

boekit, orang oetan of orang dalam noem-

den, d. i. bergmenschen, boschmenschen of

menschen van 't binnenland. De orang laut

van de kusten, „menschen van de zee", de

lutaos der oude Spaansche schrijvers, leven

het grootste gedeelte des jaars in prauwen op

zee, van vischvangst en van zeeroof. De meeste

vorsten van het Maleische schiereiland waren

van ouds begunstigers der zeerooverij
;

zij ver-

leenden aan de rooversprauwen schuilplaats in

hunne havens, droegen dikwijls bij tot de

kosten der uitrusting en ontvingen een deel

van den buit ; in de tallooze doorgangen, met

onbewoonde eilandjes, klippen en banken be-

zaaid, werden handelaars, met het vaarwater
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minder goed bekend, een gemakkelijke prooi

van deze zeeschuimers. De landmenschen, de

bovengenoemde orang boekit, oetan en dalam,

door de ontginning van het westelijk deel des

schiereilands vandaar verdreven, houden zich

thans op in het centraal-gebergte en aan de

oostkust. Men vermoedt dat hier de uiteen-

gedreven overblijfselen huizen van twee geheel

verschillende rassen, namelijk de orang semang

en de orang sakei, of, zooals zij zichzelven noemen,

de mendi en senoi. Deze kunnen als de autoch-

tonen van Malakka beschouwd worden ; en

afkomstig van hunne voorvaderen, uit zeer ver-

schillende perioden hunner ontwikkeling, zouden

de vondsten zijn in de rotswoningen en daar-

buiten : land- en zoetwaterschelpen; gebroken en

door het vuur aangetaste dierlijke beenderen

;

verkoold hout ; de hoopen keukenafval en de

steenen bijlen. De Semang's zijn 't talrijkst in

het noorden en komen ook voor in de noor-

delijke sultanaten, die min of meer van Siam

afhankelijk zijn en jaarlijks de boenga mas,

de gouden bloem, als tribuut naar Bangkok

zenden. Zij zijn donkerkleurig en kroesharig

en ongetwijfeld aan de Negrito's der Philip-

pijnen verwant. De Sakei's houden zich voor-

namelijk op in het oostelijk Perak, in Selangor

en in het westelijke Pahang, hebben golvend

zwart haar met bruinen weerschijn, vooral bij

jonge individuen, en houden vermoedelijk ver-

band eenerzijds met de overblijfsels der rassen

uit centraal- en noordwest-Voor-Indië ander-

zijds met de Alfoeren. Een oorspronkelijke

samenhang met de Maleiers bestaat er niet

en het is onjuist de Sakei's oer- of vóór-Ma-

leiers te noemen. Een nauwkeurig onderzoek

van het haar bij mendi's en senoi's leidde tot

de overtuiging, dat in het binnenland van

Malakka naast elkander de vertegenwoordigers

van twee menschen-variëteiten wonen, waarvan

de eene, de bruine, cymotriche of golfharige

de andere, de donkerbruine, ulotriche of

kroesharige kan heeten. Van de mongoloïden

en van het zuivere Maleische type zijn beide

onderscheiden en alleen het feit, dat men
vroeger alleen de kruisingen aan de kusten

kende en niet het onvermengde type van het

binnenland, heeft aanleiding gegeven tot het

vermoeden eener Maleische verwantschap.

De Sakei's zijn klein van stuk, de mannen
gemiddeld \\ meter, de vrouwen 1.42. Zij be-

schilderen zich, de vrouwen het gelaat, de mannen
ook de borst, met zwarte en witte punten van

roet en kalk, op een rooden ondergrond, be-

reid uit dezelfde zaden waarvan bij ons het

boter- en kaaskleursel wordt gemaakt. De
vrouwen dragen in het haar bladeren en takjes,

versierde kammen van bamboe, en gras in de

kokertjes die in de oorlellen hangen, zoodat

het aangezicht met groen omlijst is ; om hals

en armen de glanzend zwarte stengels van

een slingerplant en kettingen van zwarte en

witte vruchtpitten. Het voornaamste versiersel

der mannen is een gefatsoeneerd houtje door

het neusschot ; de kleedij is bij beide geslachten

de reep boomschors die tusschen de beenen

doorgehaald en om het middel vastgemaakt

wordt. Reizigers die de Sakei's bezochten

vonden een vertrouwbaar en oprecht volkje,

zoodra het zijne natuurlijke schuwheid heeft

weten te overwinnen; hun voedsel zijn de

dieren en de wortelen uit het bosch en hun

nomadisch leven is voor een deel van het

zoeken naar deze levensbehoeften het gevólg.

Zij die naar de westkust togen en daar aan-

raking kregen met Maleiers, werden iets rustiger

en plantten rijst en suikerriet. Omdat een kleine

oppervlakte van het woud niet voldoende

voedsel oplevert voor velen, wonen zij ver uit

elkander, tot vijf families samen, onder den

oudsten als hoofd. Overal trof men bij hen

het patriarchaat en monogamie, het enkelvou-

dige huwelijk, in tegenstelling met het algemeen

heerschend geloof aan een gemeenschappelijk

bezit der vrouwen bij primitieve volken, maar

in overeenstemming met hetgeen bij de laag-

staande Wedda's op Ceylon werd waargenomen.

Trouwen doen de jongens in hun I5 ,,c tot i8de ,

de meisjes in haar I2 de of I3 de jaar. De hutten

zijn alleen voor een tijdelijk verblijf geschikt,

en soms overnacht men onder een afdak of

alleen beschut door een overhangende rots,

of, in tijgerstreken, in een boom op een nest

van takken. Het bezit is individueel en niet

collectief, behalve dat van voedsel en genot-

middelen. Diefstal komt niet voor en oneenig-

heid is zeldzaam. Vuur wordt door wrijfhoutjes

verkregen en het jachttuig is 't blaasroer, maar

ook in vallen worden dieren gevangen. Zij

spreken een eigen taal, vermengd met Ma-

leische woorden waar de behoefte bleek aan

een woord voor een hun tot dusver vreemd



164 AZIË.

begrip. Schrift kennen zij niet en iets wat

naar godsdienst zweemt ontbreekt hun oogen-

schijnlijk, maar dikwijls blijkt eerst na een lang-

durigen omgang, dat deze begrippen aanwezig

zijn; of hun geloof aan geesten onder Ma-

leischen invloed ontstaan is, valt moeilijk te

zeggen; van henzelven schijnt een nevelachtig

geloof aan een hiernamaals, op een eiland

met altijd-vruchtdragende doerians en mang-
gistans, in wier schaduw afwisselend gerust en

fluit gespeeld wordt. Meer en meer trekken de

Sakei's zich terug naar de oorden waar zij geen

aanraking met het Maleische element hebben

;

hun jachtgebied wordt steeds kleiner; ook

van hen kan men zeggen: hunne dagen zijn

geteld.

5 / A M.

Een drietal staten ligt er op Achter-Indië,

van west naar oost, Birma, Siam en Indo-China

;

met het Maleische schiereiland dat naar Sumatra

wil, maakten wij reeds kennis ; in het westen

is de Engelsche invloed overheerschend, in het

oosten de Fransche ; daartusschen geknepen

ligt Siam. Eenige bergketens loopen van noord

naar zuid door Achter-Indië en verdeelen het

>
-

Een Siameesche heer.

land in lengtedalen, waarvan ieder zijn

groote rivier heeft, de Irawaddi, de Saloen,

de Menam en de Mekong. De grensquaesties

langs de Chineesche grens, in het noorden,

en meer in 't bijzonder aan de boven-Mekong,

waren een gevolg van de verovering van

Opper-Birma door Engeland in 1885 en de

op uitbreiding gerichte koloniale politiek der

Franschen in Indo-China. Neder Birma, dat als

een smal strookje ten westen van Siam naar

het Maleische schiereiland afdaalt, was reeds

Engelsch, toen Opper-Birma nog door zijn eigen

vorsten geregeerd werd. Die grensgeschillen

werden nog ingewikkelder door het feit, dat

eenige Shan-staten in het noorden schatting

betaalden, zoowel aan Birma als aan Siam en

dat hunne grenzen nooit nauwkeurig waren

bepaald. Frankrijk stelde den 20en Juli 1893

een ultimatum aan Siam, waarbij het al het

gebied van dat rijk ten oosten der Mekong
tot aan de Chineesche grens opeischte, en

Siam stemde na eenig beraad toe. Tot dusver

was de scheidingsgrens tusschen beider gebied

geweest de bergketen ten oosten der Mekong.

Bij het verdrag van 30 October 1893 verkreeg

Frankrijk voor goed al het gebied oostwaarts

van genoemde rivier. Siam verbond zich geen

gewapende vaartuigen op de rivier of op het

Groote Meer te zullen houden, de militaire

bezettingen te zullen wegnemen uit de pro-

vincies Battambang, Siem Reap, alsmede uit

een strook van 25 kilometer breedte langs den

rechteroever der Mekong. Bovendien kreeg

Frankrijk de bevoegdheid om, in het belang

van handel en scheepvaart, kolenstations op

te richten op dien oever der rivier en consuls

te plaatsen te Khorat en Molang Nan ; de
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grootte van het gebied waar den koning van

Siam aldus het gezag werd ontnomen, bedraagt

Dijna 52.000 vierkante kilometers.

De aanspraken die Frankrijk op grond van

dat verdrag deed gelden, brachten dien staat

in botsing met de belangen van Engeland in

het Boven-Mekong-gebied, hetgeen leidde tot

het verdrag van 25 Nov. 1893, waarbij bepaald

werd, dat er een neutraal gebied of „buffer-

staat" zou zijn aan de Boven-Mekong. Met

betrekking tot het middelste gedeelte van

Siam, het meest bevolkte en het vruchtbaarste,

verbonden beide mogendheden zich, van hunne

krijgsmacht geen gebruik te zullen maken, be-

halve voor zoover zij het gezamenlijk zouden

doen ter bescherming der onafhankelijkheid

van Siam ; ook zouden zij niet trachten in dat

gebied voorrechten of handelsvoordeelen te

verkrijgen, welke niet aan beide werden toe-

gekend. Op het overblijvende deel van Siam

werden de rechten des konings volledig erkend,

maar de contracteerende mogendheden waren

ten opzichte daarvan niet aan de zooeven ge-

noemde beperkingen gebonden. Frankrijk be-

hield niet alleen de strook van 25 kilometers

langs de Mekong, maar in het oostelijk ge-

deelte van het koninkrijk, met inbegrip van

Khorat — ten noordoosten van Bangkok —
over een oppervlakte van 207.400 vierkante

kilometers, werd aan dat rijk toegekend het

recht om er, onafhankelijk van Engeland, be-

trekkingen aan te knoopen en zich te vesti-

gen; een ,,sphère d'infiuence" dus, evenals

Engeland er eene heeft verkregen in de

westelijke provinciën van Siam ter grootte

van 117.800 vierkante kilometers.

De grens tusschen Engeland en China werd

vastgesteld bij het verdrag van 1 Maart 1894;

daarbij werden de Shan-staten Mong Lem en

Kiang Hung aan China afgestaan, op voor-

waarde dat laatstgenoemd rijk ze niet aan een

derde mogendheid zou overdoen. De grens

tusschen China en Tonkin is geregeld bij

verdrag van 20 Juni 1895.

Handel, industrie en scheepvaart zijn in Siam

meer dan in andere landen afhankelijk van

den regen ; zonder overvloedige regens geen

rijst en geen teakhout of althans belangrijk

mindere hoeveelheden dan in natte jaren

;

tegenover een uitvoer uit Bangkok van 750.000

ton rijst van 1000 kilo in 1893, staat een uitvoer

Meisje uit Siam.

van 302.000 ton in 1900! Met het teakhout, het

tweede hoofdvoortbrengsel van [Siam, gaat 't

evenzoo. Vlotten kan [men in een slecht regen-

seizoen niet; aan het merkwaardige rijstjaar 1893

ging de buitengewone regenval vooraf, waardoor

al het in de riviertjes achtergebleven teakhout

naar Bangkok kon worden afgevoerd. Wel
zijn de kansen van het in rijstpel- en houtzaag-

molens gestoken kapitaal aan sterke schomme-
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Deftitre Siameesche familie.

ling blootgesteld, ten gevolge van dezen in

Siam alles beheerschenden factor regen. De
rijkdom van het midden en het noorden des

lands bestaat hoofdzakelijk uit de wouden van

teakhout ; maar de inlanders bemoeien zich

volstrekt niet met de exploitatie dezer bosschen :

het zijn vreemde maatschappijen, voornamelijk

in Engelsche handen, die zich aan de ont-

ginning wijden. De prijzen van het hout zijn

in de laatste jaren voor deze ondernemingen

zeer loonend, het aantal houtzaagmolens neemt

toe ten gevolge van de sterke vraag naar het

hout, waarvan gemiddeld duizend ton noodig

zijn voor den bouw van een oorlogschip en

waarvan veel gebruikt wordt voor den bouw
van paleizen en woonhuizen door den koning

van Siam ter hoofdplaats Bangkok ondernomen.

Wat de exploitatie der bosschen in den weg
zit, is een toenemend gebrek aan olifanten

en aan geschikt werkvolk, de Kamoos, die aan

de Mekong op Fransch grondgebied wonen.

Het gebruik van olifanten, die de zwaarste

boomen uit het bosch naar de kreken en

riviertjes helpen sleepen en voortduwen, heeft

het mogelijk gemaakt teakhout van groote

afmetingen te vlotten, wat vooral voor den

scheepsbouw van belang is.

Bangkok is eene plaats die sterk vooruit-

gaat; de door den koning uit de koninklijke

schatkist — hier tegelijk 's lands schatkist —
verstrekte gelden voor den zooeven genoemden
bouw van een nieuw paleis en voor den aanleg

van het Dusitpark, brengen met den bouw van

geheel nieuwe wijken in de stad, veel geld

onder een deel der Aziatische en Europeesche

bevolking; van de 400.000 inwoners der hoofd-

stad zijn 221 Engelschen, 200 Franschen, 169

Amerikanen, 150 Duitschers, 80 Denen, 60

Portugeezen, 25 Italianen, 23Belgen, 23 Neder-

landers, 17 Oostenrijkers, 10 Russen en 8

Zweden ; gezamenlijk dus nietmeer dan 986
Europeanen. Siameezen en Chineezen vormen
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de hoofdbestanddeelen der Aziatische bevolking,

zoowel ter hoofdplaats als in het binnenland.

In het belang van den rijstbouw wordt een

goed irrigatie-stelsel voorbereid en is aan een

waterstaats ambtenaar in Ned. Indië verzocht

zich aan het hoofd te stellen der waterstaats-

werken. De bouw der spoorwegen geschiedt

onder Duitsche leiding ; wanneer de thans

onder handen genomen projecten zijn voltooid,

zal Siam 308 kilometer gewoon spoor hebben.

De zorg voor de waterwegen houdt daarmede

geen gelijken tred ; een modderbank aan den

mond van de Menam belet diepgaande schepen

Bangkok te bereiken ; hoewel de rivier zelve

diep en breed is, dwingt deze belemmering

tot het gebruik van kleine booten. Het gebeurt

wel, dat de voor deze vaart berekende kleine

stoomers met volle lading de rivier niet uit

kunnen en verplicht zijn te Ko-Si-Chang, een

eiland op 20 mijl afstands van de bank, hunne

lading uit lichters aan tc vullen. De bank zou

zonder veel moeite weg te ruimen zijn of

althans zou er doorheen een kanaal gegraven

kunnen worden, maar de Siamsche overheid

vindt haar een nogal geschikt bolwerk tegen

aanvallen van de zeezijde.

De kennismaking van Nederland met Siam

is al van zeer ouden datum. Wouter Schouten

schrijft in zijne „Oost Indische Voyagie" over

Syam, een der machtigste koninkrijken van

India. Het rijk was toen — in het jaar 1663 of

daaromtrent — nog niet bij allerlei verdragen

afgeknabbeld zooals tegenwoordig. ,,HetLandt,"

zegt Schouten „is met veel groote Bosschagien,

Vlacktens, Kleygronden, Velden, Moerassen,

als oock aen sommige Oorden met aengenaem

Boomrijck Geberght beset: daer Mijnen van

Gout, Silver, Tin, Salpeter, en Swavel worden

gevonden : veel Eylanden worden langhs heen

des selfs Buytekusten gesien : Vischrijcke Ri-

vieren verderen het Landt, en rollen alsints

ter Zeekant uyt, daer op veel plaetsen be-

quame Havens, Bochten, Bayen, en Handel-

steden worden bespeurt ; doch komen gemeene-

lyck de Nederlandtsche, als oock andere

Schepen voor, of in de groote Riviere van

Syam, Menam genoemt, aen te landen: Deze

Vloet uyt de vermaerde Binnenzee, Chiammay,

ruym twee hondert mijl van het Noorden,

afgesackt komende, boort door het Koninck-

rijck Syam na 't Zuyden, vallende met een

snelle stroom in de Syamsche Zee : over-

stroomende in het regen-saysoen de lage Lan-

den, die, gelijck als een andere nijl de vlacke

Rijsvelden, en grasige VVeyden heel vruchtbaar

maeckende, groote Hollandtsche Schepen ancke-

ren en bekomen hun ladinge buyten, of be-

neden gemelde Rivier : de kleynder setten het

5 a 6 mijlen de Vloet op, niet verre van 't

Stedeken Banckock : noch omtrent 18 mijlen

hooger op, leydt de vermaerde Hooftstadt

Judia, daer den Koninck, en voornaemste Man-

dorijns, Rijcx-Raden, Heeren en Edelen van

Syam haar aensienelijck Hof en Woonplaets

houden : de Stadt pronckt met een groot,

heerlyck, Konincklyck Paleys, wekkers weytse

vergulde Toorens en Daken in heldere sonne-

schijn, schier even gelijck als in 't Koninck-

rijck Arakan, de oogen doen schemeren : groote

menighte Afgods-Tempelen, Kloosters, Beelden,

enz. worden in dese groote Stadt, en des selfs

dicht-bevolckte Buytensteden gevonden : de

Huysen der Ingesetenen zijn het merendeel

slecht, en onkostelyck gebouwt, vertoonende

buyten en binnen weynigh cieraed : geen kleyn

Siameesche straat-zangeressen.
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Oude monnik uit een Boeddhisten-klooster.

gedeelte van dit neeringh- en volckrijck Judia

vloeyt 's jaerlycks onder, doch weten als dan

de Inwoonderen Straten en Stegen met kleyne

Scheppraeuwen, of Schuytjens gevoegelyck te

bevaren, en dus malkanderen te besoecken."

Deze beschrijving is niet alleen schilder-

achtig, ze is tevens leerzaam. Er blijkt uit, dat

de bewuste bank voor de monding der Menam
destijds al bestond, daar de groote schepen

hunne lading innamen buiten of beneden de

rivier, kleine den stroom opvoeren ; en verder

dat destijds Judia, het tegenwoordige Ajudhja,

de hoofdplaats was en niet Bangkok, dat een

stedeke genoemd en waarover verder niet ge-

sproken wordt. Ajudhja in 1350 gesticht is de

hoofdstad gebleven tot 1766 toen het dooi-

de Birmanen, die een inval in Siam deden,

zoo erg mogelijk verwoest werd ; daarna is

het nooit weder geworden wat het blijkens de

beschrijvingen en de fraaie ruïnes, eertijds was.

Siam, aldus vertelt Schouten verder, ,,levert

insonderheydt veel scheepsladingen Rijs : De
Bergen en Valleyen zijn aan verscheydene

plaetsen met dichte Bosschagien, en veel sware

Geboomte beset, diens afgehouwene stammen
tot bakken, plancken, en timmeragie met ge-

heele scheepsladingen van daer na Batavia

worden gevoert, en geschiet van ons, en

andere Volckeren een stercke Vaert op 't

Koninckrijck Syam, dewijl dit Landt vol

neering, vruchtbaerheyt en wellustigheyt is."

Naar den zin van Siam's koning toonden de

Hollanders indertijd wel wat veel bedrijvigheid,

ontwikkelden zij in het Oosten eene macht die

hem deed omzien naar beschermende hulp. Hij

vond deze bij Frankrijk, en de Franschen

hebben niet nagelaten tijdens de recente ver-

wikkelingen met Siam die met een „simple

règlement de frontières" eindigden, te wijzen

op deze aloude vriendschappelijke betrekkingen

met het oostersche rijk. In April 1662 was

voor het eerst een Fransche bisschop, Mgr.

de la Mothe Lambert met zes zendelingen te

Ajudhja aangekomen, dat in de Fransche be-

richten Juthia geschreven wordt
;

zij kwamen
over Syrië, Perzië, Voor-Indië en het Maleische

schiereiland en waren drie .... jaren onder-

weg geweest. Vernieuwde aanraking met

Frankrijk bracht de komst te weeg van Mgr.

d'Heliopolis, die brieven van den Paus en van

Lodewijk XIV medebracht; en steeds groeide

het getal zendelingen van Franschen oorsprong

aan. In 1680 kwam een Fransch schip in Siam,

om een factorij te vestigen en het onthaal dat

den Franschen te beurt viel in het land van

den olifant, was niet minder hartelijk dan de

ontvangst die zij thans in het rijk van den beer

deelachtig worden. Met geschenken voor den

koning van Frankrijk keerde men terug, jazelfs

togen drie Siameesche afgezanten, met talrijk

gevolg, mede naar Versailles, om den koning

de stad Singor en omliggend terrein aan te

bieden. Er bestaan zeer karakteristieke prentjes

van deze ontvangst ten hove. In 1684 ver-

scheen nogmaals een Siameesch gezantschap

te Versailles, nadat op nieuw alarmeerende

geruchten omtrent de dreigende houding der

Hollanders de Siameesche regeering hadden

bereikt. Frankrijk werd verzocht troepen te

zenden en Siam onder zijne bescherming te

nemen. Frankrijk zond troepen, in 1687, vijf

schepen met een regiment van twaalf com-

pagniën, onder commando van Desfarges, die,

nadat de koning van Siam het bevel geteekend

had om de beide forten van Bangkok in 't

bezit te stellen van de Fransche soldaten,

deze deed ontschepen en tegelijk het commando
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Een Siameesche „volger van den volmaakten leefrege

aanvaardde over het leger van Siam. Tot zoo-

ver ging alles goed maar nu kwam de gods-

dienst in 't spel. De koning van Siam moest

vooraf katholiek worden, eischten de Franschen

en eerst dan zou men met beschermen kunnen
aanvangen. Maar hoe verdraagzaam Boeddhisten

ook zijn — dit was wel wat te veel gevergd.

Er kwam ongenoegen, groot ongenoegen zelfs,

revolutie en al spoedig daagde er, zooals 't

gewoonlijk gaat, iemand op, belust om uit het

troebele water zijne aanstelling tot leider der

oppositie op te visschen; iemand die den ko-

ning afzette, zichzelf tot regent benoemde,

daarna den koning deed ombrengen en in diens

plaats op den troon ging zitten. Inmiddels

waren de Franschen zachtjes aan verdwenen:

in 1689 kwamen de laatsten van het bescher-

mingsleger te Pondichery aan en de Hollanders

hadden weer de handen vrij in Rangkok. Cet

exposé sommaire montrcra 1'ancienneté et la

priorité des titres qu'a notre pays a ne pas

se désintéresser des affaires

siamoises. Welzeker. Uit deze

oude vriendschap nu heeft

Frankrijk in 1 893 de landpalen

verzet en 52.000 vierkante

kilometer van Siam ingepalmd.

Rijst en hout zakken al

sedert eeuwen de rivieren van

Siam af en de bodem blijft

steeds geven zonder morren.

Hoeveel Hollandsche schepen

er jaarlijks in de I7 cle eeuw

in Siam kwamen zal wel niet

bekend zijn. In 1900 werden

er 32 stoomschepen onder

Nederlandsche vlag in- en uit-

geklaard en de waarde der

invoeren, uit Nederland en

Nederlandsch-Indië samen be-

droeg ruim 870.000 dollars,

ongerekend hetgeen ingevoerd

werd als komende van Singa-

pore, maar dat eigenlijk uit

Nederlandsch-Indië of Neder-

land afkomstig was.

Vroeger had Siam twee

koningen tegelijk, een eersten

en een .tweeden, maar laatst-

genoemde, die gewoonlijk uit

de naaste verwanten des

gekozen, woonde rustig in

zonder zich om de staatsaange-

te bekommeren en had een

eersten werd

zijn paleis,

legenheden

zuiver nominatieve macht. In 1885 stierf hij

en na dien tijd is hij niet weder vervangen.

Het koningschap is erfelijk, maar de oudste

zoon is niet per se de opvolger zijns vaders.

De koning zelf wijst dien opvolger aan, onder

goedkeuring van den ministerraad en van vier

prinsen van den bloede. Het begin van de

groote hervormingen die in lateren tijd Siam

zijn ten goede gekomen, dateert van 1871,

toen de thans nog regeerende en destijds

negentienjarige koning Khoulalonkorn, of kort-

weg Somdetch-Phra-Paramindr-Maha-Khoula-

lonkorn, door reizen buiten zijn gebied tot de

overtuiging kwam dat er veel te verbeteren

viel in het oude Thay. Hij was de eerste koning

van Siam die de grenzen van het rijk over-

schreed.

De koninklijke familie is van Chineeschen
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oorsprong. Trouwens ook vele Siameezen, zoo

mannen als vrouwen, trekken naar het mongool-

sche. Tijdens den zooeven vermelden inval der

Birmanen zou 't met het koninkrijk zijn gedaan

geweest, wanneer niet een Chineesche generaal

in Siameeschen dienst de verspreide troepen van

het leger bij elkander gebracht en na een

reeks overwinningen de Birmaansche benden

over de grenzen gedreven had. Een paleis-

revolutie waarbij de geheele nakomelingschap

in rechte lijn van wijlen den koning omkwam,
maakte den generaal tot onbeperkt beheerscher

van het land dat hij gered had. Den titel van

souverein verlangde generaal Phra echter niet,

wel dien van administrateur des koninkrijks.

Hij regeerde, gesteund door de machtige va-

zallen des lands, die hij het recht verleende

om zijne opvolgers te benoemen, met dien

verstande, dat zij uitsluitend zouden gekozen

worden uit zijne familie. Zijn zoon die hem
opvolgde kreeg den titel van koning. Later is,

zooals wij zagen, het benoemingsrecht op den

koning zelf overgegaan.

Er is nu veel westersch in Siam, maar in

de omgeving des konings zijn vele oostersche

eigenaardigheden nog onaangetast gebleven.

Wanneer op hooge feestdagen de koning,

blinkend van goud en diamanten wordt rond-

gedragen op zijn kostbaren draagstoel, gezeten

als een steenen of metalen tempelbeeld, even

onbewegelijk en starend zonder uitdrukking

als dat beeld, het hoofd torschend de zware

gouden jayramide ; wanneer dan de massa volks

in eerbiedig stilzwijgen zich ter aarde buigt

dan is hij een god, die zich vertoont in 't

bewustzijn zijner hooge waardigheid. Maar

als deze zelfde persoon zijn goden-ornaat

afgelegd en zijn hofkleedij heeft aangetrokken,

de zijden kousen en molière-schoenen, de

Siameesche sampot of broek, de sluitjas met

kanten kraag en jabot; en daar, lenig van

lichaam, kranig gekleed en gracieus zich be-

wegend rondstapt, dan lijkt hij wel een edelman

uit de omgeving van Lodewijk XV. Door

eene goedgunstige bepaling zijn tegenwoordig

de Siameezen die Europeesche kleederen dra-

gen vrijgesteld van het nederknielen voor

den koning. De koningin, een tenger per-

soontje, maakt door het broekvormig kleeding-

stuk dat tot even over de knieën reikt, het

korte buisje en het glad weggestreken haar,

meer den indruk het broertje van hare jeug-

dige kinderen te zijn, dan hunne vorstelijke

moeder; zij gevoelt zich minder op haar ge-

mak te midden der westersche beschaving

die bijna met geweld Siam binnendringt,

weet in gezelschap niet goed weg met haar

armen en beenen en vindt weinig behagen

in den omgang met Europeanen. Onder de

vrouwen en meisjes vindt men aardige ge-

zichtjes, kleine handen en voeten, een kleinen

mond, eene zachte uitdrukking in de donkere

oogen ; vele trekken, ook in gestalte, meer

naar het middellandsche dan naar het mon-

goolsche ras. Het sirih-kauwen heeft de koning

noch de koningin afgeleerd, en het vorstelijk

echtpaar heeft dan ook zwarte tanden als de

geringste Siamees.

Deze laatste soort is in Siam zeer talrijk,

ondanks de verfraaiingen van Bangkok, de

Meisjes uit Siam.
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hoofdstad ; een groot gedeelte der bevolking,

men kan wel zeggen vier vijfden, werkt ten

bate van het overige vijfde, dat niet veel uit-

voert; werkt en heeft niettemin precies genoeg

om niet van honger om te komen. Tengevolge

van een stelsel van vereenvoudiging dat uit den

goeden, ouden tijd dagteekent, is er maar één

schatkist en dat is des konings brandkast;

daarin vloeien alle inkomsten des rijks, namelijk

voor zoover zij niet onderweg een andere

bestemming krijgen door lekkage in de leiding.

Een leger van ambtenaren die niet betaald

worden, vrijwilligers in 's lands dienst, vormt

de keten tusschen den geringen man die met

zijn beenen in de modder van het rijstveld

staat, naar den koning die op zijn gouden

troon zit. Het land is verdeeld in provincies,

de provincies in distrikten, de distrikten om-

vatten een aantal dorpen ; en aan het hoofd

van al die deelen en onderdeelen

staan beambten van verschillenden

rang en uiteenloopende inhalig-

heid. Alles is verpacht aan den

meestbiedende en grootendeels

zijn de pachters Chineezen, die

beginnen moeten bij 't teekenen

van het pachtcontrakt zes maan-

den vooruit te betalen, en die

daarenboven niet mogen vergeten

de kleine geschenken welke de

vriendschap onderhouden met de

gezaghebbers van nu en straks

;

de kleine man heeft echter niet

met de pachters te maken, maar

met de onderpachters, die zeer

behendiglijk hem weten te ont-

lasten van zijn penningen, van

zijn oogst of andere have en die,

wanneer deze niet voldoende waard

zijn, hem tot lijfeigene maken. In-

gevolge eene milde bepaling, een

grootmoedig koninklijk besluit,

mag hij zich vrijkoopen — maar

het artikel dat zegt waar hij de

koopsom kan vinden, ontbreekt.

Zoo staat 't met de financiën.

Het leger is nominatief 12.000

man sterk, inderdaad drie- of

vierduizend, waarvan er duizend

of twaalfhonderd met bruikbare

geweren gewapend zijn. De troe-

pen, door officieren gedrild, weleer Fran-

sche, maar na het weder-aanknoopen door

Frankrijk van den ouden vriendschapsband,

Engelsche, komen zes maanden van het jaar

onder de wapenen, soms nog minder. De
oorlogsvloot is acht schepen sterk, met 69
stukken geschut.

Iedere stad die aan 't water ligt, kanalen,

havens en grachten heeft, is, gewoonlijk door

menschen die Venetië nooit gezien hebben,

bij deze stad vergeleken. En ook Bangkok
heeft dat moeten hooren ; zoowel om den bouw
langs de Menam en hare vertakkingen, water-

straten die in de stad doordringen, als om
het verkeer met schuitjes, die heen en weer

varen tusschen de drijvende woningen, vlot-

huizen van hout en bamboe, en tusschen de

hutten, die half zwevende boven het water op

palen aan den oever rusten. Daarin en daarop

Krao.
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Krao.

wonende een bevolking met het water duchtig

vertrouwd, zoo ouden als jongen, deze zelden

verdrinkend wanneer zij „al spelende" te water

geraken. Veel groen daartusschen, kokospalmen»

pisang en pinang, dan plotseling het vergulde

hooge puntdak eener pagode, hier winkeltjes

te water waarbij de prauwen aanleggen, ginds

Chineesche jonken, op stroom stoomscheepjes

van allerlei landaard. Een mengelmoes van

oud en nieuw, een Europeesch huis naast een

Siameesche woning; een fabrieks-schoorsteen

beschaduwend een tempelruïne ; een bonze in

zijn antiek kleed, de lange gele peplum om
het lichaam gedrapeerd en het hoofd kaal

geschoren, op het achterdek van een stoom-

sloep. Het koninklijk paleis, beter de paleizen,

door een muur afgesloten van het gewone

menschdom, liggen aan den rivieroever, zoo

ook de koninklijke pagode, opgevuld met

beelden, vazen, lampen, van goud en zilver,

glinsterend van edelsteenen, zooals de pagode

zelve van buiten glinstert van goud ; het

mooiste, althans het kostbaarste, een zittende

Boeddha van smaragd, twee voet hoog, gestolen

van — of in de krijgstaal veroverd op — de

Birmanen.

Siam heeft spoorwegen, telegrafen en trams

en allerhande nog nieuwerwetscher dingen,

Siam heet een vooruitstrevend koninkrijk, met
een koning die buitenlandsche reizen doet,

eerst in het oosten, en in 1897 ook naar het

westen, tot in ons land, waar hij de water-

bouwkundige werken bewonderde; maar daar-

om heeft Siam zijn witten olifant niet ver-

loochend. De Siameezen nemen het goede waar

zij het vinden en passen het zichzelf en hunne

eigene instellingen aan ; maar zij zijn verstandig

genoeg om te begrijpen, dat het niveau der

ontwikkeling van Aziaten, evenmin als van

welk ander volk ook, niet rijst door het over-

nemen van ingevoerde zeden en gewoonten.

Die niveau verandering moet van binnen aan-

vangen. Gebeurt dat en groeit de ontwikkeling

inderdaad, dan nog kan de witte olifant heel

lang onder het fraai versierde baldakijn blijven

staan ; er zijn naties die bijzonder ontwikkeld

heeten en zotter dingen vereeren dan een

olifant.

Het behaarde meisje Krao was afkomstig

uit Siam. Het eerst is van haar gewag gemaakt

in 1883, toen ze 7 jaar oud was; indien zij

nog leeft dan is zij dus thans ongeveer 26 jaar.

Het verhaal ging destijds dat Carl Bock, de

Noorsche reiziger, die ook onze Oost bezocht,

in Achter-Indië had hooren vertellen van een

harig menschenras, gelijkende op de leden

eener behaarde familie die hij te Mandalay in

Birma had ontmoet. Er staat ,,in de haven

van Mandalay", terwijl deze stad midden in

Birma ligt. Hij beloofde een belooning aan

hem die eenige ,,exemplaren" van dat ras zou

„vangen", en kreeg werkelijk een behaard

gezin, bestaande uit vader, moeder en kind

;

de vader stierf, de moeder mocht niet mede naar

Europa, verbood de overheid; maar het kind,

Krao, ging mede en werd overal tentoonge-

steld als de missing link, de overgang tusschen

mensch en aap, o.a. te Londen in het Royal

Aquarium ; ook te Berlijn in het Aquarium,

waar toen juist de vier anthropoïde apen bij

elkander waren, zou het kind worden te kijk

gezet, maar de politie verbood dat en toen

kwam het in Castan's Panoptikum.

Men is toen aan het onderzoeken gegaan
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Shwe-Maong.

naar de herkomst van het kind ; vooreerst

bleek toen dat Mandalay geen haven is en

dat het kind ook al gevangen heette te zijn

„in het oerwald van het Laos-gebied op het

eiland Borneo". Krao, kwam toen uit, was het

dochtertje van een paar arme Siameesche

slaven, die zich in niets van andere Siameezen

onderscheidden en hun kind tot aan boord te

Bangkok begeleid hadden. Zij stonden in schuld

bij prins Shra Ong Kamalath, een stiefbroeder

van den koning van Siam, en deze schuld

werd, met nog andere schulden die de ouders

te betalen hadden, door Carl Bock afgedaan,

tezamen ongeveer negenhonderd gulden, waar-

voor het kind hem in eigendom werd afge-

staan. Het geheele verhaal van het behaarde

menschenras bleek een verzinsel en de sterke

beharing van dit kind werd een geval van

Andrian Jeftichjew.

hypertrichosis universalis (algemeene overda-

dige beharing) genoemd, zooals er nu en dan
meer vóórkomen. Maar nog jaren daarna is

Krao tentoongesteld als een lid der behaarde

familie van Mandalay, waarvan groote afbeel-

dingen opgehangen waren in het lokaal waar
zij aan het publiek werd getoond; en aan den

ingang werden nog altijd de boekjes verkocht

met het verhaal, hoe zij gevangen was diep in

het bosch, waar een geheele kolonie van deze

behaarde menschen huisde op nesten hoog in

de boomen.

Nu wij toch met deze afwijkingen bezig zijn

is het goed een paar andere voorbeelden hier

te vermelden van menschen die eene abnormale

Julia Pastrana.

beharing bezitten. Vooreerst de reeds vermelde

zoogenaamde harige familie uit Mandalay. De
oorspronkelijke drager dezer eigenschap was

Shwe-Maon, en deze had een dochter Maphoon,

die hetzelfde verschijnsel vertoonde ; evenzoo

een zoon van deze dochter. Maar de andere

kinderen zoowel van Shwe-Maon als van

Maphoon waren normaal behaard Op den voor-

grond van de afbeelding op bladz. 175, rechts

van den toeschouwer, zit Shwe-Maong met een
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muts of tulband op ; toen de foto genomen werd

was hij diep in de zeventig. Naast hem op een

stoel zit zijne dochter Maphoon, die, als men

den romp met de hand bedekt, sprekend op

een leeuwhondje lijkt. Achter beide staat de

zoon van Maphoon, die er ook uitziet of hij

straks keffende zal wegloopen. Shwe-Maong is

in Lao aan de Martaban-rivier geboren en werd

als kind om zijn vreemd uiterlijk aan den

koning van Ava ten geschenke gegeven. Bij

een normale vrouw kreeg hij vier dochters,

waarvan er drie normaal waren; de jongste,

Maphoon, had reeds bij de geboorte behaarde

oorschelpen ; na een jaar kwamen overal haartjes

te voorschijn en op 2i/2-j arigen leeftijd had zij

een langharigen, zijdeachtigen pels aan.

Op Shwe-Maong moeten eenigszins geleken

hebben de Rus Andrian Jeftichjew, vijf-en-vijftig

jaar oud, uit het gouvernement Kostroma en

zijn destijds driejarigen zoon Fedor. Voorna-

melijk het gezicht en aangrenzende deelen

waren met haar bezet, maar ook de romp en

de onderste extremiteiten waren sterker be-

haard dan normaal is. Met deze afwijkingen

bleek in laatstgenoemde gevallen samen te gaan

een onvoldoende ontwikkeling van het tand-

stelsel, terwijl overigens de bouw van het lichaam

niets bijzonders vertoonde ; zoowel in de onder-

als in de bovenkaak waren er veel te weinig

tanden en de Rus Andrian bezat zelfs in de

bovenkaak, op een linkerhoektand na, in 't

geheel geen tanden. Hetzelfde euvel had Julia

Pastrana, eene Mexikaansche ; ook haar ont-

braken een aantal tanden. In verband met

het voorafgaande is dit niet vreemd ; minder

vreemd dan dat deze vrouw een zoon had.

Hij stierf 36 uren na de geboorte, de moeder
vijf dagen na hare bevalling. Beide zijn te

Moskau opgezet en prijken in Prauscher's

anatomisch museum.

B I R M A.

Het moge Birma, Burma of Barma heeten,

't aardigste van dit land zijn de kleintjes ; ze

hebben zoo lang bijna heelemaal niets aan dan

een halsbandje en kunnen op 't droge en in

het water zoo aardig spelen. Ingebakerd zijn

de kinderen alleen den tijd dat de moeder in

het kraambed ligt en nog een week of wat

langer, naar het seizoen ; zoodra mama weer

uitgaat, gaat baby meê en daar een teenen of

houten wieg lastig is onderweg, pakt zij het

vrachtje in een hangmatje. Het kind in een

draagdoek achter op den rug binden doet de

Birmasche vrouw niet; zij zet het te paard op

haar heup of op haar schouders, zoodra het

rechtop zitten kan. Eenige weken oud kruipt

't al rond op een mat die over den veer-

krachtigen bamboe-vloer ligt en die iets minder

builen geeft dan de kale geboortegrond. Lang-

zamerhand wordt de omgang van den jongen

Birmaan met zijn omgeving al wat vrijer; als

hij een jaar oud is scharrelt hij over een zeer

ondegelijk vlondertje dat verscheidene voeten

hoog over het water- hangt. Nergens aankomen
— dat verbod hooren de kinderen in Birma

nooit ; de seleik die de moeder rookt is even-

goed een begeerlijk speelgoed als iets anders.

Dagelijks baden maakt het kind vertrouwd

met water ; met zijn naakten rug in een tropische

gietbui loopen is een genoegelijk vermaak en

met zijn kornuitjes zich daarna beklonteren in

een glibberig poeltje met drabbig regenwater,

dat is een bijzonder genot. Gebeurt er iets, dan

hoort men amè roepen : moeder ! en deze uit-

roep bij vrees of verbazing houden de Birmanen

hun leven lang.

Wanneer het kind een paar maanden oud

is, dan komen familieleden en vrienden samen

voor de plechtigheid van het gaatjes-in-de-ooren-

boren en de naamgeving, opgeluisterd door

thee en koekjes. De Birmanen houden er geen

familie- of geslachtsnaam op na ; de naam
wordt gekozen uit een reeks gangbare euphe-

mismen ontleend aan de dagen der week

of de planeten. De ouders hebben de keus

en worden bij het kiezen geleid door de

voorspellingen des waarzeggers ; mannen- en

vrouwennamen worden uit dezelfde reeks ge-

nomen, maar hebben een ander beleefdheids-

voorvoegsel. Om op het doorboren van de

oorlel terug te komen — het gaatje dat op
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den naamdag werd gemaakt, wordt vergroot

door er een opgerold stukje blad of bast in

te steken, dat neiging heeft, zich ontwindende,

de opening te vergrooten ten behoeve van den

oorklos. Evenals bij ons geraakt deze dracht

in onbruik, althans de ooren der jongens

worden niet zoo algemeen meer doorboord

als wel placht te geschieden ; en der vrouwen

oorklos wordt langzamerhand vervangen door

een slankeren oorhanger. Bij het oudste

dochtertje stelt men de plechtigheid dikwijls uit

zoogen van elkanders kinderen in den kring

van verwanten of vriendinnen. Het hoofdhaar

der kleinen wordt geschoren op allerlei wille-

keurige manieren tot hun tiende of twaalfde

jaar en daarna laat men het groeien. Aan den

voorkant der huizen, langs den weg, zijn er

altijd kinderen, die vrij in- en uitloopen bij de

buren en zich niet te beklagen hebben over ver-

onachtzaming ; want de ouderen bemoeien zich

met hun spel, maken vliegers en garenwinders,

wagens en booten. Geknikkerd wordt met

Birmaansche vrouwen en kinderen bij den maaltijd.

tot haar twaalfde of veertiende jaar en dan

wordt ze met veel meer omhaal gevierd.

In Birma worden de kinderen gespeend in

hun tweede of derde jaar, maar zij beginnen

reeds ook ander voedsel te krijgen zoodra zij

dit blijken op te nemen ; men meent dat hoe

eer zij zulks doen, hoe sterker zij zullen worden
;

in werkelijkheid is deze methode de aanleiding-

tot allerlei ziekten en tot de kindersterfte die

kleine gezinnen ten gevolge heeft. Een aar-

dige uiting van het gemeenschapsleven is het

vruchtpitten — vroeger, in het laatst der i8e

en 't begin der 19e eeuw, nog door volwas-

senen, thans alleen door de jeugd. Sitoppyit

is een bijzonder geliefd jongensspel ; dan wordt

er getrokken wie paard, wie ruiter is ; iedere

ruiter zit te paard op een makker en dan

begint het balspel, gooien en opvangen van

ruiter tot ruiter, totdat de bal valt en paarden

en hunne berijders in een kluwen om het bezit

van den bal vechten. Verder worden er wed-

loopen gehouden en wedstrijden met speelgoed-
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zeilschuitjes. Ook vliegerwedstrijden waarbij

de touwen elkander kruisen en langs elkaar

schuren totdat er een breekt; een gedeelte

van het touw wordt daartoe met zand of fijn

glas ingewreven. Dit schijnt een in het Oosten

meer gebruikelijk spel, althans op Java is het

evenzeer in zwang. Den priktol kent men in

Birma ook en blijkens eenige spreekwoordelijke

uitdrukkingen is dit speeltuig er niet ingevoerd,

althans niet in den laatsten tijd. De kinderen

in Birma zijn intusschen zeer gemakkelijk in

't aannemen van vreemd speelgoed ; de drie-

wielers, kleine, ratelende dingen van zeer een-

voudig maaksel, zijn op 't oogenblik een heel

gezocht amusement, en de ouders bekrimpen

zich om hun bengel zoo'n begeerlijk rijwiel te

verschaffen, dat dan het zoo goed als gemeen-

schappelijk eigendom wordt van al de buurt-

bengels. Naar-ondeugend zijn de Birma'sche

kinderen niet en gestraft wordt er weinig en

nooit ruw; zij doen aardig en innemend en

hebben ontzag voor de ouders, zonder schuw

of kruiperig te zijn.

Zoo groeien de jeugdige Birmanen op te

midden van de werktuigen en het gereed-

schap dat zijzelven later zullen hanteeren

;

houten molens om rijst te pellen, plethamers

en stampers, zaai-werktuigen met rader-

werk, spinnewielen en weefgetouwen — dat

alles vindt men in bijna ieder huishouden

;

en zoo niet in het huis, dan toch daarbij,

de karren en booten, die iedereen maakt

voor eigen gebruik en herstelt ook. De
werkplaatsen der kleine industrie liggen

open aan den weg en wat men er doet en

hoe is voor iedereen te zien. Dat alles is

leerzaam en brengt de kinderen op de hoogte

van dingen, die bij de splitsing van den

arbeid in het Westen en het meer opgeslo-

ten leven van de jeugd aldaar langen tijd,

ja dikwijls altijd geheimen voor hen blijven.

Van het nabootsen der bezigheden van de

ouderen komt het alras tot de neiging om
inderdaad met hen te gaan meedoen. De
kinderen hebben dan ook een vooral in de

school zeer goed merkbaren voorsprong op

vele andere Aziaten van gelijken leeftijd.

De jongens van acht, negen of tien jaar

gaan naar de school van het Boeddhisten-

klooster, waar zij door den kluizenaar onder-

wezen worden ; het spelboek wordt in koor

gezongen en uitgeschreven met een wit spek-

steenen griffel op een houten lei in den vorm
van een slijpplank, die met roet en rijstwater

is zwart gemaakt. Met hunne kaalgeschoren

knikkertjes liggen ze op een rij op den grond,

gebogen over het schrijfwerk. Ongeveer de

helft van de mannelijke bevolking van Birma

en drie ten honderd van de vrouwelijke kan

lezen en schrijven, welk aantal het midden

houdt tusschen Ierland en Oostenrijk voor de

eerste en tusschen Italië en Spanje voor de

tweede categorie. De jongens in de klooster-

school doen ook het huiswerk, vegen den

vloer, bedienen de monniken en zorgen voor

het dagelijksch voedsel
;
sommigen zijn er

intern, anderen extern. Behalve de klooster-

scholen zijn er nog particuliere inrichtingen

van leeken-onderwijzers, zoowel voor jongens

als voor meisjes; alle onderwijzers, geestelijke

of leek, worden met groote onderscheiding

bejegend, ook door hunne vroegere leerlingen.

Het is gewoonte dat de jongens in Birma

zich laten tatoeëeren van het middel tot aan
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de knieën, en wel tijdens zij het noviciaat in

het klooster aanvangen, d. i. tusschen hun

tiende en zestiende jaar. Wie er niet aan durft,

wordt voor laf gehouden en er behoort inder-

daad moed toe om de behandeling te onder-

gaan, want ze is — ook door de groote

oppervlakte die bewerkt moet worden — zeer

pijnlijk en duurt dagen of weken, al naar

gelang de taaiheid van het slachtoffer
;
opium

wordt hen toegediend als verdoovend middel.

Als een Birmaan zijn lendenkleed opschort,

zooals hij bij het werk altijd doet, schijnt 't

alsof hij een blauwe zwembroek aan heeft;

want de zwarte verfstof schijnt door de bruine

huid heen als blauw. Op de afbeelding van

bladz. 182 lijken de beenen van den jongen

Birmaan gekalkt, omdat de fotografie wit maakt

wat blauw is; maar de figuren komen er des

te beter door uit.

Het begin van het noviciaat,

de intrede in het kloosterleven,

wordt bij de jongens gevierd met

een schitterend feest
;

bij de

meisjes is het leiden van een —
zij 't ook tijdelijk — godsdienstig

leven veel minder algemeen en

gaan zij er toe over, dan blijft

toch dat feest achterwege. Maar

eene andere voor haar bestemde

festiviteit vergezelt de reeds in

den aanvang vermelde plechtig-

heid, die van het doorboren der

oorlellen, al heeft deze operatie

zelve ook reeds vroeger plaats

gehad. Het kind wordt als een

prinses aangekleed (afb. bladz.

183) of wel — waarschijnlijk naar

gelang van den maatschappelijken

welstand — in een namaak van

vorstelijke kleedij gestoken, en

krijgt een kroon op 't hoofd, ten

aanschouwe van een grooten kring

van familieleden en kennissen, die

door muziek worden opgevroolijkt.

Men kan afscheid nemen van

de wereld, het kloosterleven gaan

leiden gedurende een seizoen of

zijn leven lang. Het is een heele

ceremonie die daarbij te pas komt

;

de knaap wordt te paard gezet of

in een wagen, prachtig aange-

kleed, en op zijn tocht naar het klooster

vergezeld door mannen met gouden pajongs

en verwanten die alles mededragen wat hij

in het klooster noodig heeft en dat zijn

eenig bezit zal vormen : zijn kleeding, een

naald om haar te verstellen, een aarden

pot om eten te gaan inzamelen, een filter om
het drinkwater te zuiveren van alle levende

wezens en een scheermes om zich de haren

van hoofd en aangezicht — met uitzondering

van de wenkbrauwen — af te scheren. Verder

behoort nog tot de uitrusting een paar sandalen,

een dierenhuid om op te zitten en te slapen,

een bezem en een groote waaier van palmblad,

ter beschutting tegen de zon en tegen der

vrouwen blik. In het klooster, ook wel ten

huize van den aspirant-monnik, vraagt deze

om opgenomen te worden en hem worden dan

de leefregels gereciteerd van den novitius,

Birmaansche dame (Mongoolsch type).
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waarna hij zijn verzoek om toelating herhaalt.

Dan scheert men hem het hoofd en trekt hij

het monnikskleed aan. Het afleggen van ge-

loften wordt niet gevorderd en evenals de

,,volgers van den volmaakten leefregel" is hij

ten allen tijde bevoegd het godsdienstig leven

vaarwel te zeggen. Zoowel de broeders als de

nieuwelingen bedelen hun voedsel
;
vragen doen

zij niet maar zij blijven voor de huizen staan,

zien naar links noch rechts, bewegen zich niet

dan alleen om het deksel van hun bedelpot

op te lichten. Soms, in welvarende streken

waar de monniken niet talrijk zijn, wordt het

ophalen van 't voedsel een vorm, en geven de

nieuwelingen de opbrengst van hun rondgang

aan de dieren. Zij die het ernstig meenen en

voornemens zijn den leefregel te blijven volgen

lezen Pali-teksten met de geleerde broeders

;

gespeeld wordt er niet en het eenige dat

nog 't meest aan spel nabij komt zijn reken-

kunstige puzzles.

Afzondering bleek noodzakelijk. De maat-

schappij is de ware oefenschool der deugd, maar

zij is niet de geschikte plaats voor bespiegeling

en rustig denken. Wie het allerhoogste wil be-

grijpen door ongestoord nadenken, moet niet

telkens gestoord worden door de ijdele ver-

maken en ontelbare jammeren dezer woelige

wereld. De wereld verzaken is dan de eenige

manier om de kans op volmaking en eeuwige

zaligheid te vergrooten ; ter wille van dat ideaal

worde dan afstand gedaan van alles.

Dit leven is het leven dat iederen Birmaan,

iederen Boeddhist wordt voorgehouden als het

hoogste; dat leven kan hij ingaan en tot zijn

dood blijven leven, zonder de wereld langer

te hebben behoord dan zijne kinderjaren. Maar

in negen-en-negentig gevallen van de honderd

keert de novitius tot de wereld terug, na af-

scheid genomen te hebben van de klooster-

school en van zijne leermeesters en van het

monnikskleed, de naald, de aarden pot, den

filter en het scheermes.

Niet zoo vrij om de inrichting te verlaten

als zij willen, zijn de bewoners der Birmaansche

gevangenis. Er is niets dat een Birmaan zoo

innig haat als opgesloten worden ; toch is het

soms noodig. De afbeelding op bladz. 183 geeft

een aantal boeven te zien, onschadelijk ge-

maakt voor hunne omgeving door opsluiting

in de gevangenis te Mandalay, het hoofd ge-

schoren, behoorlijk geëtiketteerd en de voeten

in ijzers geklonken om te voorkomen dat zij

wegloopen en op nieuw lastig worden voor

de maatschappij.

Als de vaten zijn gewasschen na het avond-

maal, gaan de meisjes zich mooi maken, tegen

dat de vrijers komen. Het voornaamste toilet-

artikel is 't blanketsel, de poeder van een

roomkleurigen boombast, geparfumeerd met

sandelhout ; de natte pap wordt op het gezicht
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gesmeerd, waar ze droogt

en 't overtollige later weg-

gewreven
;

bij erge fees-

telijkheden blijft ze er

een nacht over. Gewoon-
lijk wascht men het ge-

zicht 's ochtends ; de Bir-

manen houden van witte

tanden en poetsen ze met

houtskool op een zacht

houtje. De ouderwetsche

haardracht was de chignon

zooals die omstreeks 1867

in Europa te zien was. In

1880 is er van het paleis

uitgegaan een nieuwe mode
die nog steeds gevolgd

wordt, namelijk vlechten

van ,,valsch" haar. Verder

bloemen in 't haar en dia-

manten, s'il y en a. Het
is geen gewoonte het ge-

zelschap te verlaten om toilet te gaan maken ; men doet dat waar iedereen bij is, evenals de

De eerstgeboren dochter in feestkleed.

Gevangenis te Mandalay.
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Birmaansche tooneelspelers zich verkleeden ten

aanschouwe van het publiek. Behalve de inland-

sche reukwerken worden ook geregeld gebruikt

de uit Europa ingevoerde.

Naar gelang deze Indiërs korter of langer

in de open lucht werken, is de kleur van hun

huid lichter of donkerder ; vrouwen en kinderen

zijn lichtbruin en het pasgeboren kind is even

blank als het Europeesche, De vrouwen heb-

ben weinig taille en snoeren zich niet in, maar

op de Birmaansche prentjes verschijnen zij

met angstig dunne middeltjes aan slang-

vormige lichamen. De oude Birmaansche dracht

voor vrouwen is de tamein, een lange doek

die boven de borsten wordt vastgemaakt en

bijna tot aan de voeten afhangt. In den lageren

stand is de tamein het eenige kleedingstuk ; de

doek is, zooals de afbeelding op deze bladzijde

te zien geeft niet een toegenaaide sarong maar

aan één kant open, en de beide einden

komen maar even over elkander, zoodat bij

het loopen 't been voor een deel zichtbaar

wordt. De gewone dracht der mannen is de

lendendoek, de paso, maar tamein en paso

worden thans wel aangevuld met andere klee-

dingstukken, bij de vrouwen veelal door het

van voren open jakje. Van de beide vrouwen

op bladz. 186 afgebeeld is de rechtsche eene

23-jarige vrouw van Pegu, die haar eerste en

eenig kind nog zoogt ; die aan de linkerhand

is een 25-jarige Birmaansche, een beauté naar

gindschen smaak, die twee kinderen heeft ge-

had, waarvan het jongste tijdens het fotogra-

feeren 18 maanden oud was en nog gezoogd

werd.

Heeft 't meisje zich wat opgeknapt dan neemt

ze een werkje ter hand, meestal katoen gereed

maken voor het spinnewiel, en inmiddels nadert

de tijd dien wij 't schemeruurtje noemen en

die in Birma den rondgang der jonggezellen

heet. Het is gewoonte dat zij kort op bezoek

blijven om de oude menschen niet uit 't bed

te houden. Op het rustuur van de oudjes,

zooals de tijd na de korte schemering heet,

moeten zij vertrokken zijn. De vrijage heeft

een taal apart die de vrijer dient te kennen,

-en ook doet hij niet gewoon — dit is trouwens

overal zoo — en kleedt zich anders, brengt

bloemen mede en vruchten en snuisterijen, ja,

de mensch in dit stadium schijnt overal eender

te doen; hij snijdt weeflatten, knutselt spiegel-

standaards, maakt werkdoozen en . . . verzen.

Hij bezingt zijn schatje, zijn hartje of hoe

in 't Birmaansch zoo iets voortreffelijks heeten

mag, hetzij in zelfgemaakte coupletten wanneer

hij „geleerd" is of, wanneer hij niet zoo

hoog timmert, in de gangbare liedjes bij der-

gelijke gelegenheden gebruikelijk. De beeld-

spraak brengt ook al niet veel nieuws en

bepaalt zich tot bloesem en bloem, dauwdrup,

parel, planeet, ster en zoo voort.

Meisjes trouwen op haar twintigste jaar;

van het huwelijk wordt in den regel weinig

drukte gemaakt ; op een bepaalden dag komt

de jonge man met zijn ouders ten huize van

het meisje, waar tevens eenige getuigen ge-

vraagd zijn, de oudsten van het dorp. De vader

van den bruidegom zegt dan tot de ouders van

de bruid ongeveer het volgende : „Daar onze

kinderen van elkaar houden, komen we u

Birmaansche vrouw gekleed met de tamein.

De Volken der Aarde VI. 24
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vragen dat uw dochter zij als de onze, en

onze zoon als de uwe." Vader en moeder van

het meisje zeggen „zeer vereerd" te zijn en

geven hunne toestemming, de jongelieden

leggen de handen in elkander en het huwelijk

is gesloten. Dan gaat de jeugdige echtgenoot

zijn bed, zijn klamboe en zijn kleederen halen

en nestelt zich in 't huis van zijne schoon-

sen en prinsessen en hun gevolg; de buiten-

man is de clown. Zoowel mannen als vrouwen

zijn vertooners, maar ook poppen, en steeds

begeleidt de muziek de handeling, deze vol-

gende en door allerlei schakeeringen weer-

gevend de gemoedsaandoeningen der helden

en heldinnen; veel duidelijker dan uit hunne

standen en gebaren blijken deze aandoeningen

Birmaansche vrouwen.

ouders. Soms gebeurt alles met meer omslag,

komen er sterrewichelaars bij te pas en wordt

er een feest gegeven, als bij het doorboren

der oorlellen.

Tooneelvoorstellingen zijn bij de Birmanen

zeer geliefd en altijd speelt het stuk ten paleize,

altijd zijn de dramatis personae koningen, prin-

uit de modulaties van het gesproken woord

;

want houding en bewegingen gaan niet verder

dan de conventioneele, bij den dans gebruikelijk.

Op den weg of op een plein wordt de grond

schoongeveegd en legt men matten, bouwt daar-

boven een afdak om overdag de zon, 's avonds

de dauw te weren, en dan is het tooneel gereed.

De maskers die straks dienen moeten, worden
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Birmaansehe prins«s.

uitgehangen en de acteurs tooien zich ten

aanschouwe van het publiek met het kleed

dat hun rol eischt. Een en dezelfde waterkruik

laaft toeschouwers en spelers; beide steken

hun cigaretten in brand aan dezelfde lampen.

De kijkers hurken rond de tooneelruimte,

vrouwen en kinderen vooraan, de mannen

daarachter staande. Den geheelen avond speelt

men door, soms avonden achtereen als het

stuk niet uit is ; en dat is het vaak niet, want

de handeling schrijdt maar langzaam voort en

de dialoog wordt lang uitgesponnen en afge-

broken door dansen en standen, alles onder-

steund door de muziek. Houdt deze op dan

zwijgen ook de hoofdvertooners, om den clown

aan het woord te laten met zijn spot en zijn

snakerijen, de een dikwijls scherp, de andere

grof. Kleine verschillen in de uitspraak der

woorden, bij zeer uiteenloopende beteekenis

maken de woordspelingen gemakkelijk en groot

succes heeft de clown vooral, wanneer hij

daarbij de Europeanen kan nadoen. De troep

van vier tot acht personen krijgt van dertig

tot zestig ropijen per avond, naar gelang van

hare beroemdheid en van den afstand dien zij

zijn gekomen ; het gezin dat 't feest geeft be-

Birmaansche tooneelspeelster.



BIRMA.

taalt de kosten en het publiek wordt gratis

toegelaten.

De tooneelspeelster op bladz. 1 88 afgebeeld

is geschminkt zooals men dat in Birma wil, sterk

gepoederd met wit en de wenkbrauwen met

zwart verbeterd in de richting van het mon-

goolsche ideaal. Maar ook zonder deze be-

schildering gaat dit meisje voor eene Birmaan-

sche schoonheid door.

De marionetten worden door touwtjes be-

wogen, armen en beenen gaan op en neer,

maar ook de pooten der olifanten en paarden

;

en het lange lichaam van den draak of de

slang kronkelt bij de behendige bewegingen

van den vertooner die de koorden in handen

heeft.

Gedanst wordt door een of twee dozijn

jonge meisjes van tien tot vijftien jaar, ook

op de muziek, allen eender gekleed als prin-

189

sessen of in een of ander fancy-kostuum. Deze

balletten worden altijd overdag gegeven en

moeten het fraaiste zijn wat men in Birma kan

zien ; de regelmaat en de gelijktijdigheid der

bewegingen, zelfs van de vingertoppen is op-

vallend en kunnen alleen door langdurige

oefening verkregen zijn.

Birma is gedurende de langste periode van

zijn geschiedenis geïsoleerd gebleven ten ge-

volge van de ligging des lands tusschen de

bergen en de zee. Langer dan elders zijn de

eigenaardigheden er bewaard ; verwante stam-

men, opgesloten tusschen dezelfde natuurlijke

grenzen, kwamen een voor een onder de heer-

schappij van Birma ; men handelde onder

elkander, men vocht onder elkander en met de

naaste buren en de handel en de oorlogen van

de buitenwereld raakten Birma niet ; het ontwik-

kelde zijn karakter in onafhankelijkheid en het

Birmaansch ballet.
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behield zijn oorspronkelijke frischheid. Behalve

met een aantal staatjes en landschappen die nu

geografisch tot Birma behooren, had het koning-

rijk Birma, dat omstreeks het jaar 1000 onzer

jaartelling een groot en machtig rijk was, met

Pagan tot hoofdstad, strijd te voeren tegen

Siam en China. Legers van belang werden

uitgerust tot behoud van de onafhankelijkheid

;

zoo spreken de kronieken van een veldtocht

tegen Siam in 1 591 met 5000 olifanten en

300.000 krijgers.

In 1824 is de inlijving van Birma bij het

Engelsch-Indische rijk begonnen met de an-

nexatie der provinciën Arakan, Martaban en

Tenaserim in zoogenaamd Neder-Birma. De
residentie was al eenige malen verlegd naar

plaatsen hooger aan de rivier, om de komst

van vreemdelingen tegen te houden ; 't laatst

was zij gevestigd te Mandalay tot waar de

Irawaddi voor stoomschepen bevaarbaar is. In

1884 begon de annexatie van Opper-Birma,

nadat de Birmaansche regeering neiging had

getoond tot het aanvaarden van de bescherming

van Frankrijk. Aan deze annexatie was niet

vreemd de begeerte van Engeland naar de

rijke robijn-mijnen, die steenen opleveren meer

waard soms dan diamanten.

Van de zeven sociale klassen is de hoogste —
de koninklijke familie — naar Voor-Indië over-

gebracht, omdat zij overbodig was geworden

;

voor een despotisch vorst die ,,zijne goud-

voetige majesteit" heette en als ,,heer dei-

wereld" vrijelijk beschikte over anderer eigen-

dom en leven, is zulk een verbanning stellig nog

harder dan voor een constitutioneelen koning.

Prinsen en prinsessen zijn er nu niet meer

en hunne afbeeldingen hebben dus historische

waarde. Op deze hoogste klasse volgt die der

staats-ambtenaren, dan de rijken, de geestelijk-

heid, de landbouwers, de slaven en de paria's.

Met uitzondering van de leden van de beide

laatstgenoemde klassen, kan jiedereen tot de

hoogste betrekkingen opklimmen. Alle klassen

zijn van elkander onderscheiden niet alleen in

kleeding, maar ook door allerlei kenteekenen

van ondergeschikten aard.

Indien er sprake is van rijst-uitvoer, dan

moet Birma in de eerste plaats genoemd wor-

den. Een hoeveelheid van 1.07 1.345 ton van

1000 kilo ieder, in één jaar tijds is inderdaad

belangrijk. Dat echter eene dergelijke productie

niet voldoende is om een land tot een wel-

varend land te maken, bewijzen ook Frankrijk's

bezittingen in Achter-Indië. Rijst is een ,,arm

product" vergeleken bij suiker b.v. dat een

„rijk product" heet. Zoo kan een land aan

de uitmonding van een zeer belangrijke rivier

liggen ; het kan uiterst vruchtbaar zijn en

een bijzondere nijvere bevolking dragen en

toch niet zijn en nooit worden wat men wel-

varend noemt.

!

—

Birmaansche dwergjes.

INDO-CHINA.
Betrekkelijk kort geleden nog was de politieke

verdeeling van de tegenwoordige geheel

afwijkende. Op het „bladvormig schiereiland

met uitgetande zoomen," was vóór een vijftig

jaar der Europeanen invloed nog zeer wei-

nig krachtig. Neder-Birma had zich tegen

de annexatie door Engeland niet met goed

gevolg kunnen verzetten, maar verder was de

telg des lands er heer en meester. Opper-

Birma onafhankelijk, Siam een koninkrijk van

grooter omvang en macht dan het tegenwoor-

dige, Annam een keizerrijk, met Cochin-China,

Tonkin en Cambodja als machtige provinciën.

Het eerste optreden van Frankrijk in het ge-
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bied dat thans 1'Indo-Chine heet, dateert van

1787, toen het een verdrag sloot met den

keizer of koning — precies schijnt men dat

niet te weten — van Annam, gevolgd door

het in beslag nemen van eenige kustplaatsen.

In 1858 nam het Turane, in 1859 Saigon,

en in 1864 sloot het een verdrag met den

koning van Cambodja, en aanvaardde deze

het protectoraat van frankrijk
;
Tonkin, in het

noorden, verloor mede zijn onafhankelijkheid,

zoodat Frankrijk thans het gezag voert in

Tonkin en Cochinchina en het protectoraat

over Cambodja en Annam. Hoe de Fransche

bezitting werd afgerond ten koste van Siam,

zagen wij reeds.

Saigon, aan den mond van de Mekong, is

een vrijhaven en een van de schoonste steden

van het Oosten; met de stoomboot die de

Mekong opvaart naar Battambang, hoofdstad

van de gelijknamige rijke Siamsche provincie,

kan men de ruïnes van Angkor bezoeken, op

de grens van Siam, althans men komt met de

boot een heel eind ver en moet dan verder

in een prauw, en 't laatste eind met een buffel-

kar. De ruïnes van Angkor, de overblijfselen

van het eenmaal machtige rijk der Khmers,

zijn volgens reizigers die zoowel de Boroboe-

doer op Java als de tempels op Ceylon en in

Voor-Indië bezochten, schooner en indruk-

wekkender dan deze. Hier heeft waarschijnlijk

een der grootste steden van de oude wereld

gestaan en is een hooge beschaving ten onder

gegaan, zonder iets achter te laten dan deze

ruïnes. Het hoofdgebouw, dat een langwerpig

vierkant vormt, had verscheidene verdiepingen
;

de bovenste zijn in bouwvallen verkeerd, de

onderste zijn merkwaardig goed bewaard ge-

bleven. Het gebouw rust op ongeveer 1800

pilasters, op sommige waarvan het verguldsel

nog aanwezig is. Alles is gebouwd op zand-

grond en de steen waarmede men bouwde
moest uit groeven gehaald worden die op een

afstand van veertig kilometers liggen
;
talrijke

basreliëfs zijn op de muren aangebracht en

merkwaardig is het, hoevele van die figuren,

na zooveel eeuwen, nog ongeschonden zijn

bewaard gebleven. Of het kunstenaars van

elders zijn geweest die deze geschiedkundige

verhalen uitbeitelden op de muren van de

Angkor-ruïnes ? Dit is zeker dat er van de

kunst om zoo iets te maken thans in Cambodja

geen schijn of schaduw meer aanwezig is ; de

kunstenaars van thans, die boeddha's beeld-

houwen, tijgers en de fantastische monsters

der moderne pagoden, zouden niet eens in

staat zijn de reliëfs uit den ouden tijd goed
te copiëeren.

Evenwijdig aan het centraal-gebergte, dat,

zich losmakend van het gebergte van Yun-Nan,

't Fransche grondgebied doorloopt, stroomt de

Mekong over een lengte van twee duizend

kilometers, door het Siameesche Laos-gebied,

door Cambodja en Cochinchina naar de Chi-

neesche zee ; tal van rivieren ontlasten zich in

de Mekong en maken van Cochinchina een van

de vruchtbaarste landen der wereld. In het noor-

den de Roode Rivier, geboren bij de Chineesche

stad Monghoa Ting, de groote stroom van

Tonkin, die de grensscheiding vormt tusschen

Tonkin en China ; ook zij overstroomt, even-

als de Mekong, jaarlijks hare oevers, een

vruchtbaar slib achterlatende. In het midden

des lands de talrijke rivieren van Annam die

de valleien besproeien aan de Chineesche zee,

tusschen de conterforten van de Annamsche
bergketen gelegen. Overal kanalen — rivieren

en kanalen zijn overigens tot dusver nog bijna

de eenige verbindingswegen in Indo-China.

De groote keizerlijke weg die voorheen van

Saigon naar Hue, naar Hanoi, naar Lang Son

en naar China liep, is op een groot aantal

punten verwoest en op vele plaatsen in zulk

een slechten toestand, dat hij maar van weinig-

dienst is voor het vervoer van goederen en

reizigers. In Cochinchina zijn er thans 84 kilo-

meter spoorweg in gebruik, in Tonkin 1 14,

dat is met een boemeltrein van 60 kilometer

in 't uur, een traject van ruim drie uur sporen.

Steden van eenig belang zijn er gemakkelijk

te tellen. In Cambodja Pnom Penh, de hoofd-

stad; in Cochinchina Saigon, eveneens de hoofd-

stad en Cholon, de Chineesche handelsstad ; in

centraal-Annam Fai-Foo, ook Chineesch, en

Hue, de hoofdstad van Annam; in Tonkin

Hanoi, Nam Dinh en Haifong — en daarmede

is alles opgenoemd wat vermelding verdient.

Wat Frankrijk van dit uitgestrekte gebied

maken zal, een gebied dat twintigmaal grooter

is dan Nederland, valt moeielijk te zeggen,

maar veel goeds is er niet van te voor-

spellen. Beginnen wij met te erkennen, dat de

taak moeilijk is, omdat het klimaat niet mede-
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werkt. Noch Cochinchina, noch Cambodja, noch

Annam, zelfs Tonkin niet, ondanks den winter

die daar afwisseling geeft, is geschikt voor

acclimatisatie van Europeanen. En daarbij

komt de ongeschiktheid der Fransche natie

voor het beheer van overzeesche koloniën

;

Frankrijk zendt ambtenaren, en nog meer

ambtenaren, terwijl het land behoefte heeft

aan deugdelijke kolonisten, aan planters, aan

menschen met wilskracht en ondérvinding, aan

serieuze menschen in één woord, die niet

zeer talrijk zijn bij het charmante Fransche

volk.

Vooral in den beginne liet alles te wenschen

over en dé naweeën van een zaak die in

den aanvang slecht aangepakt wordt, laten

zich nog lang gevoelen. Omstreeks 1883 waren

er in Cochinchina 1642 Franschen, waar-

onder 600 ambtenaren. Te Saigon waren

de Chineesche handelshuizen het talrijkst,

dan kwamen de Duitsche, vervolgens de

Engelsche en eindelijk de Fransche.

Het zijn niet alleen vreemden die oor-

deelen dat Frankrijk in het koloniseeren

ver achter staat bij Hollanders en En-

gelschen. Toen in Cochinchina de zaken

geregeld zouden worden — het is een

Franschman die 't vertelt — en orde

gebracht in de wanorde die er op het

eind van 1863 heerschte, kwam een der

kopstukken van de koloniale administratie

op de idee om de Annamieten zélf zoo-

veel mogelijk te doen zorgen voor den

goeden gang van zaken, om aan de in-

vloedrijke hoofden op te dragen het on-

middellijke bestuur over hunne landge-

nooten, opdat het Europeesche bestuur,

ontslagen van bemoeiing met de kleinig-

heden der administratie, de handen vrij

zouden hebben tot ontwikkeling van het

handelsverkeer en tot de oprichting van

groote industriëele en landbouw-onder-

nemingen. Bij onderzoek bleek dat het

programma onuitvoerbaar was bij dit bij-

zonder demokratische volk. Bij de Anna-

mieten bestaat geen aristocratie van kaste

of ras en de invloedrijke inlandsche hoof-

|H den, waarop het plan gegrond was, ont-

braken. Dit enkele voorbeeld teekent

reeds een manier van doen waaraan onze

uitdrukking ,,met den Franschen slag"

niet vreemd is. Maar er is meer en erger.

Er zijn een aantal residenten die, onbekend

met de zeden der Annamieten en geen reke-

ning houdende met der Franschen uit de

traktaten voortvloeiende verplichtingen, zich

heer en meester beschouwen in hunne

provincie en aan de inlandsche autoriteiten

allerlei grievends doen ondergaan, grievend

voor den getroffene en zijne ondergeschikten.

Evenzoo wordt tegen het Europeesche bestuur

ingenomen de klasse der geletterden, die men
voorbijgaat bij het benoemen tot hooge ambten

van personen uit een veel lageren en zeer on-

ontwikkelden stand, menschen die niet geleerd

hebben te gehoorzamen zonder aan hunne waar-

digheid te kort te doen, niet geleerd te bevelen

zonder hunne ondergeschikten te beleedigen.
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In Achter-Indië huizen een aantal volks-

stammen die men gewoonlijk met den alge-

meenen naam van „wilden" aanduidt, stam-

men die onderscheiden worden door de namen
Shan's, Kha's, Laotiërs, Karen's, Katsjin's

en misschien nog andere. Het zijn menschen

die afwijken van de volken in wier nabijheid

zij wonen, anders zijn dan de Birmanen,

de Siameezen, de Annamieten, Tonkineezen

en Cambodjanen. In Indo-China, aan den

middenloop der Mekong, wordt het noordelijk

gedeelte bewoond door het ras der Thai's

:

Laotiërs, Poe Eun en Poe Thai
;

zij onder-

scheiden zich door een zachten maar vadzigen

aard. De vroegere bezitters van het land zijn

de Kha's, die eenzame hutten bouwen op de

met woud bedekte hellingen van hun bergland,

het bosch kappen en er rijst- en maïsvelden

aanleggen. De Kha's zijn talrijk in den omtrek

van Loeang Prabang en verdwijnen ge-

heel in de nabijheid van de Zwarte Rivier.

De stammen in het zuiden van Laos en

Annam, hoofdzakelijk het grensgebied

van de Annamieten, Cambodjanen en

Laotiërs, leven in tegenstelling met hunne !

verwanten, de verstrooid tusschen de

Thai's wonende Kha's, dicht bij elkander,

in een bijna ontoegankelijke streek, heb-

ben hunne onafhankelijkheid weten te

bewaren en zijn geheel buiten den in-

vloed der beschaving van de omwonende
stammen gebleven. Ook ten oosten van

Bassak en Stung Treng, aan den midden-

en benedenloop van de Sebangkan, wo-

nen althans in naam aan Siam schat-

plichtige stammen. Van al deze wilde

stammen in Fransch Achter-Indië vallen,

naar een onlangs teruggekeerd reiziger

schrijft, de negatieve eigenschappen op

:

het volkomen ontbreken van godsdienst

en van schrift, en de lage trap van

beschaving waarop zij staan. Hunne
talen wijken zoo sterk van elkander

af, dat dikwijls naburige stammen elkaar

volstrekt niet begrijpen. Drie groepen

zijn te onderscheiden, een centrale in

het zuiden van Laos en Annam ; daar-

omheen een gordel van ten deele be-

schaafde stammen, en ten slotte de over

geheel Indo-China verstrooide losse groe-

pen van wilden, die tot het type der eerste

groep behooren en waarvan ook de Kha's deel

uitmaken. Zij bewonen bijna uitsluitend de

bergen en de bosschen
;
waarschijnlijk hebben

zij dat gedaan van de oudste tijden af en zijn

zij niet, zooals wel geopperd is, voor de ver-

overaars van het schiereiland daarheen ge-

vlucht, een meening waartegen pleit hun manier

van landbouw, die niet ingericht is op het

werken in de vlakte, hunne bijgeloovige voor-

stellingen betrekking hebbende op het bosch-

leven en ook de sage dat de stammoeder hun

voorheen bergen en bosschen als woonplaats

heeft toebedeeld.

De Shan's vindt men zoowel in Birma

als in Siam ; en gedachtig aan de spreuk

die zegt : ,,Soo gy te Romen syt, leef daer nae

Roomsche zeeden," dragen zij in Siam het

haar kort als de Siameezen, in Birma boven

op het hoofd saamgebonden tot een knop, als

Vrouw en man van de Kha's.

De Volken der Aarde VII. 25
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de Birmanen. De Shan's zijn veelal pokdalig,

tatoeëeren zich als de Birmanen, maar hooger

en lager en hebben meer dan Birmanen kabalis-

tische teekens en horoskopen in de huid ge-

puncteerd; daarenboven weten zij tusschen de

huid en het spiervleesch gouden en zilveren

plaatjes in te wringen, die heeten te beschermen

tegen sabelhouwen en geweerkogels. Beide

sexen doen uit den treure aan het betelkauwen.

Wat hunne kleeding betreft zijn de Sjan's te her-

kennen aan hunne Chineesche broeken, zeer

wijd en om het middel vastgemaakt als een

lendendoek, zonder band of gordel ; door het

lage kruis kan de broek lang of kort gedragen

worden. Zoowel mannen als vrouwen dragen

groote Chineesche hoeden van gevlochten

zacht stroo met een overtrek van taf of anders

een stijf hoofddeksel van gespleten bamboe.
Het buisje is van Chineeschen snit maar be-

stikt en met uitgetande randen ; de vrouwen
dragen een Birmaansche tamein of de meer
bedekkende londyi. In gala-kostuum zien de

Shan's er uit als Birmanen, en als de Birmanen

op reis gaan trekken zij soms Shan-kleeding aan.

De Shan's wonen in de laaglanden, de

Kashin's op de heuvels, vrijwel onafhankelijk

;

zoo zien ook de vreedzame Karen's maar
zelden den belasting-gaarder, die hoogstens

een paar katoenen dekens int of eenige tikals

was, waarvan er honderd in ruim anderhalf

kilo gaan. De hoofden trachten eenigszins den

staat der voormalige Birmaansche koningen na

te volgen, met reeksen van ambtenaren achter

zich, afdalend in rang. Het gemeene volk is

door een soort lijfeigenschap aan den grond

verbonden totdat het zich vrij koopt ; dit kost

75 ropijen die elk een werkelijke waarde hebben

van ongeveer 80 cents. Iedere man wordt de

eigendom van den persoon die deze som voor

hem wil betalen ; maar het knechtschap dat van

deze manier van doen 't gevolg is, drukt niet

zwaar. Erger is het met de ontwikkeling van

het karakter; de eerbied voor den ouderdom,

voor iemands leven, bezitting en eer zijn niet

bijster groot. Het Boeddhisme is de godsdienst-

vorm, maar in de schaduw der tempels leidt

een krachtig leven de oude leer van het

animisme, het geloof dat alles in de natuur,

in dieren- en plantenwereld, het bewerktuigde

en onbewerktuigde, ieder voorwerp, groot of

klein, een ziel heeft, die vrij kan rondspoken.

De opvoeding laat veel te wenschen over en de

vrouwen worden uitgehuwd vóór den huwbaren

leeftijd. Maar de onzachte aanraking met het

leven brengt ook wel iets goeds voort en

heeft de Shan's tot een stevig ras menschen

gemaakt met praktischen zin en ordelijkheid.

Het eerste dat zij doen is de plek waar zij

zich vestigen omheinen ; en dan aan het tuinen,

wat in hunne bergvalleien, waar op het ondu-

leerend terrein terrassen moeten aangelegd

worden, minder gemakkelijk is dan op de

uitgestrekte alluviale vlakten waarover de

Birmanen voor hunne cultures te beschikken

hebben. Inderdaad gelukt 'thun met den natten

rijstbouw twee oogsten per jaar te krijgen, waar

anders, langs den drogen weg, maar één oogst

in de tien jaar zou zijn binnen te halen.
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De Shan's doen veel aan de veefokkerij en

telen mooie ponies, zijn de beste metaalbe-

werkers van het noorden des schiereilands,

munten uit in rotan- en bamboewerk, maar

staan in de houtbewerking bij de Birmanen

ten achter. Op de Saloeën varen prauwen van

de Shan's die gehouwen zijn uit groote teak-

stammen
;

op deze prauwen en op de hout-

vlotten toonen zij bekwame schippers te zijn

;

met één voet staat de prauwvoerder op den

voorsteven van de boot, een lange staak in de

handen en met zijn beide handen en den an-

deren voet werkt hij het vaartuig vooruit. Maar
het bedrijvigst zijn zij als karavaan-menschen

;

voortdurend vervoeren zij van en naar eigenlijk

Birma producten van allerlei aard, op de heen-

reis tabak, lak, grondnoten, boombast voor aan-

gezichtspoeder, knoflook en plantenzaden
; op

de terugreis zout en gezouten visch, olie, suiker,

specerijen, potten en pannen, witte en gekleurde

garens, naalden, katoentjes, lucifers, zeep en

zoo voort. Een ieder draagt de rijst bij zich

die tot voedsel bestemd is, opgerold in een

doek rond het middel. Het vervoer geschiedt

door dragers of door pakossen ; men reist ge-

woonlijk 24 kilometer per dag en een man
draagt ongeveer veertig kilo ; maar met de

ossen maakt men niet meer dan 16 kilometer

en deze dieren dragen ieder een centenaar,

het gareel inbegrepen ; 's namiddags laat men
de ossen hun fortuin en hun voer zoeken.

Variëteiten van de Shan's zijn o.a. de Shan-

tarok (Chineesche Shan's) die zoowel in doen

als in kleeding van de Shan's afwijken. Men
ziet ze wel eens in Rangoen, waar ze als

pelgrims naar de Boeddhisten-tempels komen.
Het portret van de Shan-tarok vrouw op
bladz. 196 is dan ook te Rangoen gemaakt.

De Karen's is een volkje dat voornamelijk

op de heuvels en op de bergen woont. Kayin
noemen hen de Birmanen. Deze menschen
gaan royaal om met hun grond, hakken de

boomen om, planten en oogsten er éénmaal

en gaan dan elders hakken en zaaien. De
mannen kennen Birmaansch en kleeden zich

als Birmanen, en in de buurt der Birmanen
zijn zij nogal gebirmanizeerd, en doen aan

Boeddhisme, onder den indruk gekomen van

dezen godsdienstvorm en aangetrokken door de

plechtigheden waar iedereen bij mag zijn en

ook zij, Karen's, nu ze in de steden niet meer

bang behoeven te zijn voor hunne onderdrukkers

van weleer. De goede eigenschappen van deze

menschen zijn waarheidsliefde en kuischheid

;

hunne slechte de neiging tot drinken en de bij-

zondere ontwikkeling van een bijgeloovigen

aard. De afgetobde Karen zoekt een opvroo-

lijking in den drank dien hij brouwt en onder-

scheidt zich hierdoor wezenlijk van den leven-

digen Birmaan die zich onthoudt van geestrijke

dranken. In tijden van cholera of pokken ont-

vluchten de Karen's hunne dorpen als door een

panischen schrik bevangen. Het is een knap
slag menschen, alleen is hun bovenarm wat kort.

In getalsterkte blijven zij vrijwel op dezelfde

hoogte — de telling van 1891 gaf een cijfer

aan van 633.600 — ook al door de moeilijk-

heden die de strijd om het bestaan oplevert.

De kinderen worden al heel vroeg iets van

beteekenis in de huishouding en dien indruk

krijgt men al dadelijk, wanneer men een

kleinen kleuter een reus van een karbouw ziet

hoeden ; al vroeg doen zij ook zwaar werk

buitenshuis.

Het landbouwbedrijf op de berghellingen

hangt louter van het weder af, te beginnen

met het afbranden van het bosch in April tot

den oogsttijd in October. Eerst moeten waar-

zeggende beentjes vertellen of de gekozen plek

geschikt is voor ontginning of niet. Zoo niet,

dan trekt men naar elders, hoe verkieselijk

de plaats overigens ook schijnt. Er wordt van

zware bamboe een groote barak gebouwd, in

Man van de Shan's.



196 AZIË.

Vrouw van de Shan-tarok's.

compartimenten verdeeld voor de gezinnen.

Beschaafder Karen's bouwen voor iedere familie

een hut. Volgens dit beginsel zouden onze

etage-woningen een terugkeer naar den oer-

toestand voorspellen. Is het huis klaar dan

bedrinken zij zich, vrouwen zoowel als mannen.

Van Februari tot April wordt er hard gewerkt

aan het uithakken van een stuk bosch, voor

ieder gezin van anderhalf tot drie hektaren.

Zeer groote boomen worden gedood door ze

te ringen, d. w. z. door langs den geheelen

omtrek een ring van bast en spint weg te

nemen ; of men snoeit ze om van de schaduw

verlost te worden. Boomen die men vellen kan

worden geveld ; takken en bladeren stapelt

men op tegen de geringde boomen en dan

wordt de droogte afgewacht

om den boel in brand te kun-

nen steken ; komt de regen wat

onverwachts vroeg door, dan

wordt alles nat en is al 't werk

vruchteloos. Maar is het weder

mee, dan gaat bij het invallen

van den regen 't zaad in den

grond
;
voorop loopt een man

met een lange bamboe, gaten

prikkend in de aarde, daarach-

ter de vrouwen met de rijst en

het zaad voor de tweede ge-

wassen, in afwisselende rijen,

katoen en in eenige streken

ook teak-zaad, niet uit drang

tot reboiseering maar als voor-

schrift van het gouvernement

;

dadelijk na het zaaien maken

de vrouwen de gaten dicht.

Dan worden er wachthuisjes

gebouwd voor de menschelijke

vogelverschrikkers, want anders

pikken de vogels het zaad uit

de aarde ; zoodra er iets boven

den grond komt moet er ge-

wied worden, en als er iemand

ziek wordt en een veertien da-

gen niet op zijn land komt, dan

is het onkruid hem de baas en

de oogst verloren. Herten en

varkens moeten door omhei-

ningen worden geweerd en

tegen de ratten worden vallen

opgezet, soms over afstanden

van mijlen lang. Tegen dat de oogst gaat

rijpen krijgen de vogelverschrikkers druk werk,

ondanks de met uitgespreide mouwen boven

het graan zwaaiende jakjes en buizen, die even-

als op onze akkers ook hier den mensch naboot-

sen. De rijst wordt afgesneden, gedroogd en

gedorscht en dan onder een afdak opgeschuurd.

De tweede gewassen worden later rijp en zijn

bestemd tot verkoop. In een goed seizoen

oogsten de Karen's tweemaal zooveel als zij

behoeven om van te leven. Groenten en der-

gelijke gewassen worden langs de paden ge-

kweekt
;
honig en was halen zij uit de bijen

boomen, langs een ladder van in den stam,

telkens één hooger, geslagen bamboe-pennen.

Zij houden geiten, pluimgedierte en varkens,
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welke laatste de straatvegers der nederzetting

zijn, maar wier eigenlijk levensdoel is geofferd

te worden aan de geesten — bij de Karen's

bepaaldelijk de booze geesten — die men te

vriend moet houden ; bij ieder gehucht is een

afdakje voor deze ceremonie ; ook offert men
daar de drank die zij brouwen, een gegist

afkooksel van rijst ; het offeren is het zelf

opdrinken van dezen drank vóór het offerhuisje,

onder springende bewegingen.

Drinken en sparen gaat zelden samen, maar

de Karen verstaat die kunst. Stilletjes loopt

hij het bosch in, slaat zijn scherp hakmes in

het onderste lid van een bamboe en laat zijn

ropijen in de gleuf vallen ; het mes wordt

teruggetrokken en er is geen spoor van de

opening zichtbaar. De kunst is nu maar dezen

spaarpot later terug te vinden. Jantje van

Van Alphen had, ondanks het driemaal natellen

van zijn spaarpot, nog altijd ,,te weinig om
dat lieve dier te koopen." Welk dier een

konijn was. Inderdaad kinderlijk, vergeleken bij

het doen van een Karen die voor een olifant

spaart; voor verscheidene, als 't kan, om er

mede naar de markt te gaan, zooals een ander

met appelen of peren ter markt gaat. Van
pakossen heeft men in deze streken weinig

nut; door den tijdelijken aard van de neder-

zettingen zijn de wegen niet goed genoeg

voor deze lastdieren ; maar een olifant gaat

overal langs, vindt paadjes goed en breed

genoeg die een oningewijde in den habitus

dezer dieren nauwelijks geschikt zou achten

voor een berggeit. Een olifant kan op een

heuvelachtig terrein van vijf tot tien centenaars

dragen. In Birma wordt met den olifant ge-

ploegd, beter : geëgd, hoewel 't eigenlijk ploeg-

werk is dat het egvormige werktuig doet;

het is een groote machine die 't dier voort-

trekt en waarmede de arbeid van vier gewone
ploegen wordt verricht. Olifanten worden

gevangen in kuilen, maar jonge dieren worden

wel van een kudde afgeleid door lokaas en

dan laat men ze zóó lang loopen tot ze op

zijn en gebonden kunnen worden. Ten behoeve

van de dressuur wordt het dier vastgezet

tusschen boomen of palen, zoodat het niet

kan gaan liggen ; daar laat men 't vasten en

geeft 't alleen voedsel tot belooning van ge-

willigheid. Olifanten die in gevangenschap

geboren zijn, worden op dezelfde manier be-

handeld, ongeveer in hun zesde jaar, als ze

half volwassen zijn. Het is voornamelijk Siam

dat olifanten aan Birma levert, bepaaldelijk de

Shan's van Siam ; daar zijn grootere kudden

en is men beter ingericht op het vangen.

Olifanten dresseeren en trainen is een werk

dat bepaaldelijk de Shan's goed verstaan en

de bevelen zijn altijd Shan-woorden. Dat deze

dikhuiden in Siam bij de houtkap worden

gebruikt, zagen wij reeds ; aan een der einden

wordt in den stam een gat gemaakt voor den

ketting waaraan de olifant vastzit. Niet al te

zware stammen dragen zij ook dwars vóór zich

in den snuit. Zij werken eenige uren in den

Vrouwen van de Karen's.
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ochtend en eenige uren 's avonds en worden
tusschentijds losgelaten om voedsel te zoeken,

met de beide voorpooten gekoppeld om het

wegloopen te voorkomen. Ondanks goede ver-

zorging, groen voer en graan, worden de

olifanten in de houtdepots aan de zeeplaatsen

na enkele jaren ongeschikt voor den arbeid;

op hun achttiende jaar zijn zij sterk genoeg
om te beginnen met houtsleepen en van hun
dertigste tot hun zestigste jaar zijn zij het

krachtigst. Mannetjes zonder slagtanden en

wijfjes zijn van duizend tot tweeduizend ropijen

waard
; dieren met slagtanden van vijftien hon-

derd tot vier duizend; vooral de laatste zijn

van nut bij het manoeuvreeren met de balken

in de ondiepe rivieren en het afbrengen van

de zandbanken. Soms koopen eenige dorps-

genooten samen een olifant, om den oogst

binnen te halen en de tweede gewassen naar

de markt te brengen
;
dorpen van eenig belang

bezitten er verscheidene en verhuren ze ook
wel.

De Karen's zijn zeer bedreven in het zetten

van strikken en van vallen om dieren te vaneren

en in het lokken van beesten door nabootsing

van hun roep. Herten vangen zij door middel

van een springdans, een gevaarlijk ding voor

reizigers, die evenals de herten geen oog hebben
voor de waarschuwende teekens waarmede zulk

een vangtoestel omringd is. Hoenders worden
gevangen door een lokhaan met één zijner

pooten vast te binden in een cirkel van strikken.

Al het gereedschap van de Karen's wordt

door henzelf gemaakt, met uitzondering van
de twee voornaamste dingen, de bijl en het

kapmes, die door de Shan's en de Birmanen
worden gefabriceerd. Wonen zij wat ver van
een markt, dan bakken zij ook hun eigen

potten. De vrouwen spinnen, verven en weven
hun eigen garen, maar beginnen nu ook het

ingevoerde roode garen te gebruiken. Mannen
en vrouwen werken buitenshuis tot hun zestiesteo
jaar, de oude vrouwen halen nog dagelijks

water uit de rivier in reusachtige, op den rug

gedragen, bamboe-kokers; oude mannen
vlechten matten en manden en herstellen het

tuig der lastdieren. Luiheid is stellig niet de

ondeugd der Karen's. Zij kennen de genees-

krachtige werking van een aantal planten,

maar daar iedere ziekte wordt toegeschreven

aan den invloed der geesten, wordt er meer
geofferd en getooverd dan gemedicineerd. De
lijken worden verbrand en de overblijvende

beenderen op een daartoe bestemde plaats

begraven ; daar is een tempeltje opgericht met
een ruw gesneden houten vogel boven het

dak, een mythisch wezen verbeeldende, dat de

geest des overleden begeleidt op zijn tochten.

Eenigen tijd na den dood spant men langs

de bruggen katoenen draden, bestemd voor

den geest die dan van de brug kan gebruik

maken zonder de levenden tegen te komen.
Bij een lijkplechtigheid klinkt de Karen-muziek,

die toch al niet vroolijk is, bijzonder melankoliek

;

de lijkzang wordt begeleid door de tonen van

de pazi, de groote bronzen keteltrom, die bij

de Shan's gegoten wordt, aan één stuk, hoewel

de dikte maar drie millimeter is. Wanneer
een goede keteltrom geslagen wordt, dan,

zeggen de Karen's, verzacht deze muziek het

hart en de vrouwen weenen om overleden of

afwezige vrienden. Het instrument staat niet,

maar hangt in liggende houding even boven

den vloer aan koorden, wordt .op den cirkel-
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vormigen zijkant met een bekleeden, aan het

eind bolvormigen, stok geslagen om de bas-

tonen te krijgen en met een hout op den

cilindervormigen wand, om de boventonen, een

oktaaf hooger te krijgen. De Karen's hechten

groote waarde aan de trommen en betalen

veel geld voor de exemplaren met mooien

klank ; de prijzen loopen uiteen van dertig tot

duizend ropijen.

Katsjin-stammen, men noemt ze ook Chim-

paw, zijn er vele
;

zij bewonen de bergstreken

van de boven-Irawaddi en aangrenzende landen

en leven van den drogen rijstbouw, zooals die

bij de Karen's in zwang is ; in 't algemeen

hebben zij de ondeugden der Karen's, maar
missen hunne deugden. Met dat al zijn zij er

in geslaagd om in den loop der tijden zich

tegen de aanvallen van buiten met beter gevolg

te verdedigen, dan het aan eenig bergvolk van

het schiereiland gelukt is te doen.

CHINA.

Door kennis waardeering. China

was het land der zonderlingen

en uit China kwam het wonder-

bare. En nog heet wie iets

vreemds doet een rare Chinees.

Ooit een Chinees gezien? Neen,

dat niet, maar zij doen zoo

anders, contrarie van hetgeen

een gewoon mensch doet; zij

spreken van westnoord en van

westzuid, hun kompasnaald wijst

naar het zuiden en hunne offi-

cieren dragen kralen halskettin-

gen, loopen met een waaier en

stijgen rechts te paard. De Chi-

neezen eten met houten brei-

pennen en drukken bij eene ont-

moeting niet elkanders maar

hunne eigene handen ; een boek

lezen zij van achteren naar voren,

de regels van boven naar bene-

den en van rechts naar links ; de

noten staan niet aan den voet,

maar boven aan de bladzijde, de

pagineering vindt men onderaan

en den inhoud van een hoofd-

stuk aan het eind daarvan ; voor

2 3
/8 zeggen zij 2 8

/ 3
en hun fami-

lienaam laten zij aan de vóór-

namen voorafgaan. Een gast

plaatsen zij aan de linkerhand,

hunne rouwkleur is wit en bij de

trouwplechtigheid eener dochter

is er geween en geklaag in huis.

De mannen hebben jurken en Chineesche bruid.
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Chineesche barbier.

de vrouwen broeken aan
;

ginds zit een

kerel als een boom kant te naaien op een

dameshoed en in de haven hanteeren de

vrouwen de riemen van de roeibooten. De
dames hebben verfrommelde voeten waarop

ze niet loopen kunnen en de zoon die eens

heel lief wil zijn voor zijn vader, geeft dezen

een doodkist ten geschenke.

Onjuist is dit alles niet, maar wel onjuist

is de conclusie, dat menschen die zóó zonder-

ling doen, toch eigenlijk niet heel veel aan-

dacht waard zijn van ons, superieure wester-

lingen. Dezen westerlingen wordt door een

onzer sinologen herinnerd, dat de Chineezen

aan de spits der beschaving stonden toen

Europa aan de Middeleeuwen was ; dat hun

rijk toen reeds een staatsregeling bezat, waar-

onder een derde van het menschelijk geslacht

in vrede, rust en voorspoed leefde en een

uitgebreide letterkunde welig bloeide. Niets,

zegt hij, was er wat de Chineesche beschaving

stoorde in haar kalmen, reusachtigen ontwik-

kelingsgang of haar, als de beschaving

in het westen, in het eene land ver-

nietigde om haar, na korter of langer

tijd, wederom ergens anders te doen te

voorschijn schieten. Zich kristalliseerend

als 't ware op alle plaatsen waar zij

zich te zetelen wist, staat zij immer nog

onwrikbaar als een rots en als een

meesterwerk van behoudkunst eenig op

de wereld.

Egypte, Griekenland en Rome zijn ten

ondergegaan, de oude Hindoesche, Chal-

deesche, Assyrische en Perzische be-

schavingen zijn grootendeels verdwenen

van de plaats waar zij ontstonden

:

slechts de Chineesche natie leeft nog

altijd voort en onze hooggeroemde be-

schaving van een klein gedeelte van

Europa is, bij de hare vergeleken, als

van gisteren.

Dit dient bij de beschouwing van

gewoonten en begrippen wel in het oog

gehouden ; eerst dan komt men tot recht

verstand van de zaak, wanneer men de

geschiedenis raadpleegt, de omstandig-

sh heden nagaat gedurende het ontstaan

en gedurende het voortbestaan van

zeden en gebruiken. Voor menigeen

een waarheid als een koe, voor velen

een nieuw gezichtspunt wellicht.

Daar zijn er wie al deze dingen onverschillig

laten ; de moeite van het begrijpen besparen zij

zich. Iedereen die reisbeschrijvingen las en ver-

halen over vreemde landen, heeft die moeite

ondervonden. Men kan niet alles afbeelden

en moet vertellen, beschrijven, de taal ge-

bruiken, waarvan de woorden bij den lezer een

beeld vormen van de gebeurtenis, den per-

soon, het voorwerp; en men heeft te beschik-

ken over een aantal woorden, die wel iets

weergeven, maar volstrekt niet precies datgene

wat men bedoelt ; de lezer vat het woord op in

de hem bekende beteekenis en vergist zich.

Zoodra de schrijver het woord scheermes ge-

noemd heeft, ziet de lezer het bekende buig-

zame instrument vóór zich en niet het oestermes

waarmede de Chineezen zich plegen te scheren.

Het woord land- of zeekaart brengt oogen-

blikkelijk den indruk teweeg van een vel papier

of carton en toch kan men niet buiten dat

woord, óók bij de beschrijving der op het
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geraamte van een vlieger gelijkende saamge-

bonden stokjes, die de kaarten der Marshall-

eilanders vormen.

Deze oneenigheid tusschen woorden en

zaken, tastbare voorwerpen zoowel als abstracte

begrippen, is lastig, niet uitsluitend wanneer

er sprake is van Chineezen, maar wel in 't

bijzonder bij hen, omdat zij zoo lang alleen

gestaan en zich ontwikkeld hebben zonder

invloeden van buiten, als iets geheel aparts.

Een onmiddellijk gevolg van deze langdurige

afzondering is een tegenzin voor het niet-

Chineesche. Evenals elders is ook in China de

kleeding aan mode onderhevig, maar de ver-

anderingen zijn er niet zoo veelvuldig, de

sprongen niet zoo groot en de kleeding blijft

Chineesch, gemakkelijk, sierlijk en praktisch.

In hoofdzaak is de Chineesche kleeding niet

veranderd in de laatste eeuwen en nog altijd

gaan gewaden van zijde of van bont van

ouders op kinderen over, zonder dat deze

ze ouderwetsch vinden. De gewone dracht

der mannen is de tunica of manteljas van

katoen of zijde, verschillend in lengte, lager

dan het middel, tot op de voeten ; de

rechterlapel slaat over de linker en is sluitend

aan den hals zonder deze te bedekken. De

mouwen zijn veel wijder en langer dan de

armen, hebben geen opslagen of oplegsel en

doen ook dienst als zakken. Bij het statiekleed

heeft het eind van den mouw den vorm van

een paardehoef; bij warm weder is een enkel

opperkleed voldoende, maar 's winters trekt

men er verscheidene over elkander aan. Verder

een broek en een paar kousen, van verschil-

lende stof, naar gelang het jaargetijde. De
schoenen zijn van zijde of van katoen, met

dikke vilten zolen, van onderen beleerd, de

punten naar boven gericht en dus ook de

teenen, wat zóó lastig is, dat velen met plat-

getrapte komfoors loopen, wanneer zij het maar

even durven doen. De prijs van een katoenen

pak behoeft niet veel hooger te zijn dan vijf

Mexikaansche dollars en een geheel zijden, van

mooie kleur en beste kwaliteit, kan men zich

gemakkelijk aanschaften voor vijf-en-twintig

dollars. Gewatteerde katoenen jassen zijn des

winters zeer praktisch en maken vuur in huis

overbodig.

De Chineezen droegen oudtijds lang haar,

saamgebonden boven op het hoofd en, trotsch

op hun glanzend zwart kapsel, noemden zij

zich het zwartharige ras. In 1627 bevalen de

Mandsjoe's, dat al de van hen afhankelijke

Een Chineesch echtpaar.

De Volken der Aarde VII. 26
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Chineesche koeli's met regenmantels.

Chi neezen den staart zouden dragen als zij,

ten teeken van onderdanigheid
;
op ongehoor-

zaamheid stond de doodstraf. Wat toen op

bevel geschiedde is gewoonte geworden en

gebleven tot op dezen dag; het voorste ge-

deelte van den schedel wordt kaalgeschoren

en het overblijvende haar tot een staart saam-

gevlochten. Werklui rollen den staart gewoonlijk

op boven op het hoofd ; en in de steden —
ook in onze Oost — weten de Chineezen die

een Europeeschen hoed dragen den staart be-

hendiglijk in den bol te bergen. Mannen en

vrouwen gaan echter gewoonlijk blootshoofds en

beschutten zich tegen de zon met een waaier

;

's winters worden allerhande mutsen en hoeden,

ook van bont, gedragen. Koeli's beschermen

zich tegen den regen door kegelvormige hoe-

den en door mantels, beide van droge bladeren.

In de vrouwenkleeding is ook al niet veel

afwisseling en zoover men weet is er in den

loop der eeuwen weinig verandering in ge-

komen; in het noorden heeft de arktische

kleeding, waarvan de grondvorm de broek is,

stand gehouden, in het zuiden de tropische,

met den rok als grondvorm In Shanghai

dragen de vrouwen de broek en het jak met

mouwen (zie de afb. op blz. 203). In Hongkong
zijn de jakken wijder en de broek is een rok

geworden (zie de afb. op blz. 204). De eigen-

aardige sluiting van het jak, dwars onder den

rechterarm is overal dezelfde. Ook in het zuiden

draagt bij den arbeid de vrouw een broek.

Te Canton ziet men tal van visschende en

roeiende Chineesche vrouwen van lageren

stand, allen in wijde, zwarte broeken aan

't werk. Vrouwen die werken en gewone

voeten hebben, gaan barrevoets in de warme

streken, maar hebben schoeisel aan in de
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noordelijke. Beide sexen zitten slecht in hun

linnen, dragen geen hemd en laten hun ondergoed

niet te dikwijls wasschen. Het kapsel der ge-

trouwde vrouwen is zeer bevallig; het veelal

overvloedige zwarte haar wordt boven op het

hoofd in een ovaalvormige knoop opgestoken,

die door haarnaalden op zijn plaats en in den

vorm wordt gehouden. Men haalt de lokken

langs in warm water nat gemaakte krullen

van harshoudend hout, om het haar glad te

krijgen en te doen glimmen. En verder bloe-

men, natuurlijke als ze er zijn of anders kunst-

bloemen. Daar de vrouwen geen hoofddeksel

dragen, kunnen zij veel werk maken van haar

kapsel en door middel van de bloemen allerlei

variatie aanbrengen. Indien er vele vrouwen

bij elkander zijn is haar kleurig kapsel een zeer

opvallende toon in het geheele schouwspel.

Handschoenen worden niet gedragen omdat

de lange mouwen voldoende beschutting zijn

tegen de koude ; in het noorden behoeden

met bont gevoerde en soms van buiten met

een spiegeltje versierde oorlapjes de ooren

tegen bevriezen
;

gordels of corsetten dragen

de Chineesche vrouwen niet, wel oor- en

polsringen van glas, steen of metaal, maar

meer als amuletten dan als sieraden
;
bij 't volk

is het dragen van kwaad afwerende middelen

zeer gewoon, heel gebruikelijk o.a. een zakje

asch van den wierook dien men ter eere van

een machtig god heeft gebrand; verder munten

en ringen, geen poppetjes of prentjes.

Buitengewoon lange nagels dragen maar

weinige personen en hoewel een man of vrouw

met een dergelijk versiersel er niet op wordt

aangezien, behoort toch het dragen daarvan

niet tot de kenmerken van welopgevoede per-

sonen
;

bij verwaande scholieren en studenten,

die zoodoende willen toonen dat zij boven

handenarbeid verheven zijn, vindt men ze meer

dan bij anderen ; dames beschutten hare lange

nagels gewoonlijk door een zilveren kokertje.

Het verschrompelen van den vrouwen-voet

is, zoover men heeft kunnen nagaan meer een

lastige dan een gevaarlijke gewoonte ; want

van de duizende patiënten die in de zieken-

huizen der zendelingen verpleegd werden,

toonden slechts enkelen eenig ongemak voort-

spruitende uit deze gewoonte ; maar zonder

invloed op het lichaam is zij niet. Twee eigen-

aardigheden van het mongoolsche ras worden

door haar nog verergerd : de kleine voet wordt

nog kleiner en de korte beenen worden nog

korter. Het onderbeen is dun en mager en

de kuitspieren verdwijnen bijna geheel. Wel
vreemd deze gewoonte bij een volk dat dik

en mooi synoniemen vindt. Omtrent het ont-

staan van dit zonderling gebruik loopen de

meeningen uiteen ; deze zegt dat het begon

met het namaken van den misvormden voet

eener populaire prinses
;
gene dat het inwik-

kelen begon om kleine, nette voetjes te krijgen
;

een ander weer dat de mannen de uitvinders

zijn en beoogden der vrouwen gedrentel langs

straat tegen te gaan. Alle maatschappelijke

standen doen er aan mede, uitgezonderd

Mandsjoe's en Tartaren, armen en rijken en

men gewent er zóo aan de vrouwen te zien

Cliineesch meisje uit den gegoeden stand van

Shanghai.
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Chineesche vrouw van Hongkong.

voortstrompelen, dat een vrouw met gewone

voeten de aandacht trekt. De omwikkeling

begint reeds in het vijfde levensjaar van het

meisje uit den gegoeden stand, in minder

bevoorrechte kringen op zeven- of achtjarigen

leeftijd. De zwachtels binden den grooten teen

naar boven en naar achteren tot op den voet,

de vier andere onder den voetzool. De gang

van de personen met zulke verminkte voeten

kan men gemakkelijk nadoen door op de hielen

te gaan loopen ; de vrouwen die zonder hulp

loopen, nemen kleine stapjes en zwaaien met

hare armen ; anderen leunen op een zonne-

scherm of op een mannelijke of vrouwelijke

bediende.

Huidzalven worden veel gebruikt
;

bij bij-

zondere gelegenheden wordt het gezicht wit

geschilderd en daarop rood gelegd

ter plaatse van wangen en lippen

;

de physionomie krijgt dan iets zeer

straks, zoo ongeveer als de borst-

beelden die als ,,mutsebollen" be-

kend zijn en dienen om er de boe-

rinnen-kappen op te plooien.

De afbeelding op bladz. 207 is

gemaakt naar eene fotografie eener

„femme du monde" uit Honkong,

een om hare schoonheid bekende

dame uit den hoogen stand
;
op de

origineele foto is het gezicht wit,

met een tintje rose, zijn de wenk-

brauwen strak getrokken dunne lijn-

tjes; de oogen liggen vrijwel hori-

zontaal en de oogspleet is veel

grooter dan gewoonlijk bij Chinee-

sche vrouwen het geval is. Opmer-
kelijk mag het heeten dat bij de

Chineezen een vrouw als schoonheid

geldt, die het Middellandsche type

meer dan hare zusters nabij komt.

Bij zijn toilet gebruikt de Chinees

een kom met lauw water en een

handdoek, en het is meermalen op-

gemerkt dat hij nooit zoo vuil ziet,

dan wanneer hij tracht zich schoon

te krijgen. Scheren doet de barbier,

want niemand kan zelf zijn hoofd

scheren ; bakkebaarden draagt nie-

mand, zelfs niet de enkelen die het

zouden kunnen en knevels vindt men
geen dracht voor een man onder de

veertig. Snuifdoozen en tabakspijpen worden

door beide sexen medegedragen en gebruikt,

maar het betelkauwen is tot de mannen beperkt,

die zich echter veel moeite geven om de tanden

wit te houden ; in het artikel snuifdoozen

heerscht een groote luxe en dikwijls zijn deze

doosjes fraai gesneden uit kostbare steensoor-

ten ; men legt de snuif, met een lepeltje dat

aan het deksel is vastgemaakt, op den nagel

van den duim en snuift zoo de tabak op. Het

opium is in China vermoedelijk door Arabische

handelaars gebracht in de 8ste eeuw; maar

eerst in de i6e schijnt het als geneesmiddel

en niet voor het midden der 17e eeuw als

genotmiddel ingang te hebben gevonden.

Daarna is het gebruik van jaar tot jaar toe-

genomen en nu zijn de Chineezen over de
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geheele wereld de opium misbruikers bij uit-

nemendheid ; vooral door den invloed der

Engelschen is in China het opiummisbruik zoo

ontzettend groot geworden
;
tegenwoordig be-

draagt het bijna twintig millioen kilo per jaar,

waarvan drie vierden in China zelf gewonnen

worden ; in alle andere landen samen wordt

slechts van een tot twee millioen kilo als

genotmiddel gebruikt. Bekend is de ter wille

van de Engelsche smokkelarij gevoerde be-

ruchte opium-oorlog van [840—42 — een

waardige tegenhanger van den Zuid-Afri-

kaanschen goud-oorlog.

Wij zagen reeds dat amuletten gedragen

worden; het is een gebruik, dat in China zelfs

meer nog door de voornamere dan door de

mindere standen wordt gehuldigd ; zoo zal

geen mensch in China die eenigszins op den

titel van fatsoenlijk man of volgeling van

Confucius, den Grooten Meester, aanspraak

maakt, zich vertoonen zonder edelsteen of het

een of ander gereedschap, in miniatuur. Zij die

zich een verklaring zoeken

te geven van deze gewoonte,

zeggen dat de kostbare steen

den mensch inderdaad tot

deugd brengt, hem terug-

houdt van ruwe, hartstoch-

telijke handelingen, van da-

den die den steen zouden

kunnen doen breken of be-

schadigen. Daarom verdient

het ook aanbeveling zich

een ring van jaspis, ivoor,

zilver of goud te hangen

om den pols en groote

glazen kralen en stukjes

barnsteen op de borst te

dragen, want zij maken den

mensch behoedzaam en voor-

zichtig, kalm en bezadigd,

toegevend en vredelievend,

in 't kort : zij begiftigen hem

met alle groote deugden die

de hoofdsieraden zijn van

den ,,vorstelijken zoon", zoo-

als de Chineezen een ster-

veling van voortreffelijke

eigenschappen noemen. De
mindere man knoopt andere

begrippen vast aan het

gebruik en hangt zich allerhande dingen

op de borst en om den hals, eenig en alleen

omdat hij er bovennatuurlijke krachten aan

toeschrijft en vast overtuigd is, dat zij de

afweerders zijn van kwaadwillige geesten, slechte

invloeden, onheilen, rampen.

Het binden van veelkleurige zijden draadjes

om den pols der kinderen, een gebruik dat

uit de hooge oudheid stamt, heeft ten doel

hun een lang leven te verzekeren. „Zijde-

draadjes voor een lang leven'' heeten zij en

meermalen zenden onderling bevriende huis-

gezinnen elkander zulke draden toe, bepaal-

delijk in het midden van den zomer, dus op

het tijdstip dat de zomerwarmte, die het be-

ginsel van allen groei en leven is, haar hoogste

stadium en de natuur het toppunt van haar

levenskracht heeft bereikt. In den „Navorscher

van Zeden en Gewoonten", het boek dat uit

de tweede eeuw na Christus dagteekent, is

reeds van deze draden sprake. Een universeel

middel om alles wat ten nadeele van het

Chioeesche vrouw met misvormde voeten.
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Chineesche dame uit den hoogen stand.



CHINA. 207

individu kan strekken van zich te schuiven,

is de papieren pop die den persoon vertegen-

woordigt, zijn ,,lijfvervanger", die geacht wordt

in zich op te nemen al het kwaad dat den

persoon dien hij vertegenwoordigt zou kunnen

treffen, en die, nadat dit geschied heet te zijn,

verbrand wordt; de zondenbok der Joden, die

door de Levieten in de woestijn werd gejaagd.

Wie van het Chineesche leven iets wil zien,

moet op straat gaan ; daar gebeurt van alles,

juist andersom als bij ons, waar alles verboden

is op straat. Dat een wagen met appelen niet

mag stilstaan, daarvan zou een Chinees geen

begrip hebben. In de Chineesche steden eten er

duizenden op straat en wordt op straat voor

duizenden eten gekookt. Het schijnt dat met

dit straatleven samengaat een zekere hoffelijk-

heid, een vriendelijke beleefdheid waarvan wij

nu weder geen begrip hebben. Het is merk-

waardig om te zien al die ambulante werk-

lieden van allerlei soort, die in de straten van

Canton langs de huizen en voor de openbare

gebouwen hun bedrijf uitoefenen. Fruitverkoo-

pers, menschen met koekjes en met allerlei

snuisterijen vindt men overal, ook buiten China;

maar hier zitten naast elkander een reizende

smid, tevens ketellapper, een parapluie-maker,

een graveur, een barbier, een geldwisselaar,

een apotheker, tevens drogist en een schoen-

lapper; verderop de verplaatsbare stalletjes

van een waarzegger, van een kruidkundige en

een boekverkooper. Dat alles zit op straat

mannetje aan mannetje, zoodat men er loopt

tusschen twee onafgebroken rijen van nijvere

menschen die iets maken, iets vermaken,

iets koken of verkoopen, iets vertellen ; want

de publieke voorlezer, die op ver van elkander

gelegen plekjes van den aardbol de menschen

op straat om zich vereenigt, die in Bantam

van het oude Padjadjaran vertelt en in Italië

uit Dante voorleest, heeft ook in China zijn

vertegenwoordiger. De geldwisselaar zit achter

een klein tafeltje waarop de strengen cash

liggen, de saamgeregen koperen munten met

vierkante gaten, en het weegschaaltje om het

zilver te wegen; de barbier heeft een latafel

bij zich waarop de klant plaats neemt en zoo

hij zelf geen fornuis machtig is, dan heet hij

zijn water bij zijn buurman den smid of den

kok, dien hij dan gratis scheert. De kruid-

kundige heeft een stil plaatsje gekozen, waar

hij met zijn artsenijen en pleisters niet wordt

omvergeloopen ; aan den anderen kant de

kiezentrekker met een snoer aaneengeregen

kiezen en tanden om den hals, blijken zijner

bekwaamheid in het vak. Verderop de boeken-

venter en de man die gelukkige dagen weet

uit te vinden, dagen waarop het goed is iets

te ondernemen; en zijn buurman die raden kan

waar gestolen goed is geborgen; dan de brillen-

maker en de messenmaker die ook scheer-

Chineesche dame uit den hoogen stand te Hongkong.

messen slijpt, de koopman in armbanden en de

reparateur van oud schoeisel, allen op hun

gemak bezig als waren ze bij zich thuis. Behalve

die honderden op straat geplante stalletjes, waar

eetwaren en kleeding en sieraden worden ver-

kocht, nog de tallooze venters die rondloopen

met manden en bakken, aan zeelen hangende

over de schouders, ieder met hun eigenaardigen

roep, hun aparte noot in het straatlawaai ; en

dan de koeli's met een vracht op den rug;
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blinden die elkander vasthouden, soms tien op

een rij, de een achter den ander; dikke glad-

harige honden die afval omwroeten; halfnaakte

kinderen die overal doorheenschieten ; afzich-

telijke bedelaars
;
vergulde mandarijnen-draag-

stoelen met hunne dragers; wandelaars — dat

alles door de nauwe straten voortglijdend en

schuifelend, onophoudelijk, vrij snel, maar zeer

ordelijk, zonder verwarring of standjes.

In Peking is het minder schilderachtig. Daar

zijn de straat-winkeltjes zoo talrijk, dat er zelfs

tarije, kruiwagens en handkarren met groen-

ten — dat alles vult de bedding van de nauwe
straatgeul ; ter weerszijden van deze loopende

beweeglijkheid eene stilstaande, van het koopen

en verkoopen langs de huizenkanten. Een ge-

zoem suist door de straat, met harde kreten

er doorheen, 't gewone roezemoezige markt-

geluid bij drukke naties. Marskramers met hun

mars, goochelaars en toovenaars, hansworsten

en kwakzalvers, komedianten en muzikanten,

al de menschen die onze politie-verordeningen

Opiumschuivers.

van vrij breede straten maar een nauwe gang

overblijft, waar twee smalle voertuigen elkander

juist kunnen passeeren ; druk gewoel van amb-

tenaren met hun gevolg, dat parasols draagt

en vaandels, kleurige lantaarns en een ver-

scheidenheid van vreemde insignes die den

rang aanduiden
;
begrafenissen met weeklagende

familieleden die het lijk grafwaarts brengen

en optochten met leelijke muziek die een bruid

naar haren aanstaanden man begeleidt
; troepen

dromedarissen beladen met steenkool uit Tar-

heel deftig van de straat weren, brengen er

veel levendigheid in.

De winkels sluiten tegen het vallen van den

avond en wie daarna uitgaat draagt een lan-

taarn of een toorts. Op kruispunten staan

slanke torens waar de brandwacht waakt en

de uren worden geslagen op een gong. Men
ontmoet des nachts op straat maar weinige

personen en de particuliere wakers, zooals

iedereen er een heeft die 't een beetje doen

kan, maken 't, in vereeniging met de officieele
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Chineesche waarzegger.

politie, vrij veilig ; die wakers loopen in hun

wijk op en neer, slaande op lange bamboe-

kokers om de dieven te waarschuwen. Chi-

neesche steden zijn 's nachts betrekkelijk rustig.

De bedelaars overnachten onder de portiek

van een tempel, of kruipen voor de warmte

bijeen in den hoek van een straat. Zij staan

onder een hoofdman die ze over de stad ver-

deelt, ter inzameling van de bij de wet inge-

stelde armenbelasting. Overdag gaan zij van

deur tot deur om de hun toekomende gave

in ontvangst te nemen, niet minder dan één

cash per persoon, d. i. een vierde cent, zetten

zich in den deurpost en zingen een liedje of

klepperen met hun bedelnap om de aandacht

te trekken, en als er geen klanten zijn dan

laat de winkelier hen maar zingen, wel wetende,

dat hoe langer zij hier opgehouden worden,

hoe langer 't duurt voor zij bij hem terug-

komen. Vele inwoners geven den hoofdman

een dollar of meer per maand om zoodoende

van het dagelijksch bezoek bevrijd te zijn en

wanneer er in families iets bijzonders te doen

is, huwelijk of begrafenis, dan brengt de ge-

woonte mede den hoofdman

der bedelaars geld te geven

tot afkoop van het gebedel

dezer walgelijke, schreeuwerige

bende. Velen zijn blind en

allen zien er ziekelijk, smerig

en haveloos uit. Ondersteuning

zonder onderzoek is hier de

meest gewone vorm van armen-

zorg. Trouwens het onderzoek

is vrijwel overbodig, waar

iedereen weet welk soort men-

schen deze bedelaars zijn
;

zij

vormen het uitvaagsel der

samenleving, zijn wegens aan-

houdend wangedrag door hun

eigen dorp uitgestooten, wor-

den nergens opgenomen, vin-

den nergens arbeid ;
zij zijn

verder de luiaards, die be-

delen uit berekening, omdat

't gemakkelijk is zóó aan den

kost te komen, zij zijn de

kinderen die bedelen, omdat

de vader bedelde. Bedelarij

is in China een beroep van

staatswege erkend ten behoeve

van hen die hun natuurlijk recht om zich in

de maatschappij te bewegen nog niet hebben

verbeurd, al zijn zij door hunne dorpsgenooten

uitgestooten.

Op Oudejaarsdag — voor vele Chineezen

de aangewezen dag om wel te doen — ziet

men gegoede burgers met een of meer stren-

gen koperen duiten over den schouder, of met

een bediende die ze draagt achter zich, langs

de huizen rondloopen, om, zoo zij soms hier

of daar gehuil van vrouwen mochten vernemen,

den nood te lenigen of hardvochtige schuld-

eischers tevreden te stellen. Vóór de verwis-

seling des jaars moeten alle schulden vereffend

worden ; wie hiertoe niet in staat is, vindt een

toevlucht op het plein voor den tempel van

den stedegod, den beschermheilige van de

plaats ; daar moeten alle comedie-troepen van

de stad gratis voorstellingen geven tot ver-

heerlijking van dien god en daar, in ,,de

komedie om schulden te ontloopen", mag geen

schuldeischer zijn schuldenaar lastig vallen.

Wel te onderscheiden van de bovengenoemde

bedelaars van professie, zijn de bedelende
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monniken, de bhiksjoe's, de ware volgelingen

van Boeddha, wars van alle aardsch bezit.

Nergens anders dan in de kerk van Boeddha

wordt de leer dat het zaliger is te geven dan

te ontvangen zoo letterlijk opgevat
;
volgens

den Boeddhist is het niet de leek die weldoet

door zijne gave, maar de priester die den leek

in staat stelt tot weldoen ; niet de bedelmonnik

moet dankbaar wezen, maar de gever omdat

hij geven mag. Ziedaar een groot verschil

tusschen bedelaars en bedelmonniken. De
bedelaar wordt door iedereen geschuwd en

veracht, de bedelmonnik, hoewel ook niet hoog

aangeschreven bij de natie, die, afkeerig van alle

wereldverzaking, in hun ascetismus en coelibaat

schromelijke ondeugden ziet, is dan toch altijd

priester, en zonder priester kunnen de cere-

moniën voor de dooden niet behoorlijk vervuld

worden, die de Chinees ongaarne veronacht-

zaamt; hij is de man die lafenis brengt aan

de vaderen en hunne zielen weet te verlossen

uit de hel. Zonder morren geeft men dus den

bhiksjoe de gave waarom hij gewoonlijk niet

vraagt
;
menig Boeddhisten-klooster is rijk aan

landerijen, velden en tuinen en kan in schoon-

heid wedijveren met de paleizen van onder-

koningen en prefekten. Evenals de gewone
bedelaars gaan ook de bhiksjoe's wel gezamen-

lijk uit bedelen; dan trekken zij in troepen

van dertig of veertig de stadspoorten in, gaan

in een lange rij langs de huizen en winkels

en nemen de gaven in ontvangst, rijst, olie,

geld, alles wat de vrouwen geven willen en

waarmede, als 't meeloopt, een lange trein

van koeli's wordt belast. Als priesters van

den voorouderlijken eeredienst, als handelaars

in wierook, offerpapier, als regenmakers en

kinderdoopers, stijven de monniken de klooster-

kas ; en verder komen aan de kloosters talrijke

schenkingen van personen die, aan den eere-

dienst der vaderen gehecht, hunne bezittingen

vermaken aan de priesters, die de zielen kunnen

bevrijden uit de ellenden der zielsverhuizing.

Buitengewone gevallen van misgewas en

hongersnood buiten rekening latende, is in

China werkelijk niemand zonder eigen schuld

Mandarijnen te Canton.
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Chineesch meisje uit Canton.

tot hongeren -genoopt
;

gebrek is alleen het

deel van hem die lui is of zich misdraagt. In

een rijk waar ieder individu opgaat in een

groote familie die clan of dorp heet, hongert

de eene broeder niet, zoolang de andere te

eten heeft. Even gaarne als de Chinees samen-

woont met broeders, even gaarne arbeidt hij

voor aller gemeenschappelijk goed ; mocht er

iemand tijdelijk zonder kostwinning zijn, harten

en handen staan in menigte gereed om hem
te steunen tot betere dagen aanbreken. In

China is de geest van wederzijdsche onder-

steuning zoo diep in het volkskarakter door-

gedrongen, dat hij zelfs onder klassen van

lieden die volstrekt niet verbonden zijn door

familiebanden en alleen maar hetzelfde ambacht

uitoefenen, zijn rol blijft spelen. De Chineezen

stichten geen gebouwen ter verpleging van

zieken, krankzinnigen en ouden van dagen,

zij kennen niet onze liefdadige instellingen

die zoo vaak luiheid en vadsigheid aanmoe-

digen en in vele gevallen pauperisme aan-

kweeken. Een ontwikkeld Chinees zal uit

ingeboren of aangeboren beleefdheid bewon-
dering toonen voor zulke inrichtingen, zooals

een Chinees altijd doet wanneer men hem
tracht te overtuigen van de hooge voortreffe-

lijkheid van zaken en instellingen die de zijne

niet zijn; doch over zijne lippen zal de nuchtere

vraag komen : heeft dan die zieke in het

vreemde land geen vader, geen oom of neef,

die krankzinnige geen broeder, die oude man
geen zoon? Kent men ginds geen onderling

hulpbetoon en laat men ongelukkige bloed-

verwanten uit louter gemakzucht en onver-

schilligheid over aan de zorg van vreemden,

in hospitalen en gestichten: En wat hem het

onbegrijpelijkst zal toeschijnen is het oude-

mannenhuis, waar, buiten de familie om, zij

verpleegd worden die, naar Chineesche opvat-

ting, aanspraak hebben op den hoogsten

eerbied.

Het gemis aan mannelijke nakomelingschap

die de tradities der familie in eere kan houden

en de graven der voorvaderen verzorgen, wordt

in alle standen der maatschappij beschouwd

als een der grievendste ongelukken die een

mensch kan overkomen ; dientengevolge wordt

het niet ongeoorloofd geacht buiten den echt

te zoeken wat het huwelijk niet voortbrengt

en is mede de wet zeer gemakkelijk voor

het aannemen van vreemde kinderen en zeer

gestreng in het waarborgen van de rechten

dezer geadopteerden. De gewoonte der ouders

om reeds kinderen voor elkander te bestemmen

en de verplichting der kinderen om op huw-

baren leeftijd deze beschikkingen der ouders

te eerbiedigen, heeft op de vorming van ge-

zinnen een gunstigen invloed en beperkt de

polygamie. De kinderen worden beschouwd

als de natuurlijke verzorgers der bedaagde

ouders en de ouders trachten het gezin bijeen

te houden, niet alleen hunne kinderen, maar

ook de kleinkinderen, allen te doen samen-

wonen, dicht bij elkander, als een aaneensluitend

geheel, krachtig door omvang en door innerlijk

verband. Gevallen zooals in de Heilige Voor-

schriften worden vermeld van Tsjang Kung-i,

de familie van negen geslachten, wonende in

één huis, of van Tsjin, aan wiens tafel dage-

lijks zevenhonderd personen werden gespijzigd,

zijn zeldzaam ; maar zij toonen aan waarheen

de Chineesche maatschappij wil. Dat was zoo
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sedert eeuwen en eeuwen. De Chineezen be-

hooren tot de

,,Blinde Volken, noch verbonden

Aan der Vadren slaafsche Leer"

en zullen van die leer voorloopig wel niet

afwijken. Anders is het met meer materieele

dingen, die veranderen kunnen zonder de leer

der vaderen te schenden. Zoo geldt nog steeds

de regel dat de gouvernements-ambtenaren

verantwoordelijk zijn voor iederen brand ; de

wet zegt dat wanneer binnen de stadsmuren

tien huizen verbranden, de hoogst geplaatste

ambtenaar in die stad negen maanden salaris

verbeurt
;
gaan er meer dan dertig in de vlam-

men op, dan een jaar loon ; en kost de ramp

driehonderd panden dan wordt hij een graad

teruggezet. De overheid heeft niet alleen te

zorgen voor de blussching maar ook te passen

op de dieven, die probeeren of er bij den

brand niet wat te kapen valt. De spuiten

hollen in dolle vaart door de straten, en de

beambten die iets gered hebben zijn met

zwaarden gewapend om de have te verdedigen

tegen hebzuchtigen. Bij zulke gelegenheden

wordt er van alles gestolen, weerlooze personen

en zelfs jonge meisjes. Kort daarop kan men
een biljet aangeplakt vinden, een wit biljet

vanwege het droevige der historie, luidende

als volgt: Belooning uitgeloofd door Yeung-A-ji.

Daar mijn dochter A-heung, 12 jaar oud, is

ontvoerd en hare verblijfplaats mij onbekend

is, zoo noodig ik ieder weldenkend persoon

uit die iets omtrent het verblijf van genoemde

A-heung weet, mij daarvan mededeeling te doen,

zullende hij mij bereid vinden tot een belooning

van 20 dollars, welke belofte ik zal gestand

doen (letterlijk: en zekerlijk zal ik mijne woor-

den niet opeten).

Te Canton bestaat de gewoonte om een

som te heffen van de eigenaars der „belen-

dende panden" die bij een brand gespaard

worden door de inspanning der brandweer,

een som waarvan het bedrag vermindert naar

gelang van den afstand van het verbrande

perceel ; dat geld wordt dan onder de brand-
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Familiegroep vertegenwoordigend drie geslachten.

weermannen verdeeld. De eigenaars der ge-

spaarde panden laten ook wel door priesters

een altaar oprichten, om daar ter plaatse voor

de afwending van het gevaar te doen danken.

Alles bijeen genomen staat deze tak van dienst

hier nog iets hooger dan in Turkije, waar de

brandweer zich door afpersing van de huis-

bazen weet schadeloos te stellen voor de ge-

dane moeite.

Een dag van gewicht is voor de Chineezen

de dag die het burgerlijk jaar besluit; men
begint met een algemeene dankzegging aan

de goden en godinnen waarmede de familie

in betrekking staat, voor de weldaden en

zegeningen die zij gedurende den afgeloopen

jaarkring over het huis en zijne bewoners

hebben uitgestort. Voor het overige wordt de

dag doorgebracht met het inslaan van allerlei

dingen die op Nieuwjaarsdag zullen benoodigd

wezen en met het bereiden van vleeschspijzen,

koeken, taarten en gebak van allerlei vorm
en soort, die, zooals de gewoonte of het

eigenbelang eischt, aan vrienden en bekenden,

begunstigers en klanten zullen worden rond-

gedeeld. Men wil door die toezending te kennen

geven, dat de familie in het bijna afgeloopen

jaar meer dan het noodige genoten heeft voor

hare dagelijksche behoeften en dien overvloed

voor een deel hoopt overgebracht te zien naai-

de woning van hare vrienden, verwanten en

bekenden voor den duur van het gansche

jaar, dat den volgenden ochtend zal aanbreken.

Van de Chineesche muziek heeft men niet

veel goeds gezegd, maar 't moet erkend wor-

den, dat men er maar weinig van weet. In

het oude Chineesche toonstelsel schijnt de

oktaaf vijf tonen te hebben gehad. De aloude

hymne die in China telkenjare ter eere der

voorvaderen in 's keizers tegenwoordigheid ge-

zongen wordt, ziet er aldus uit:

kt
-X- &
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Er schijnt een goed te onderscheiden noor-

delijke en zuidelijke muziek te zijn, verschillend

van karakter; maar uit het noorden of van

het zuiden, de Chineesche muziek is altijd

lastig, zoowel voor den Chinees als voor den

vreemdeling. De joeë-kin b.v. is een luit, een

tokkelinstrument, met korten hals en vier zijden

snaren die twee aan twee unisono klinken ; in

een geschreven deuntje voor dit instrument is

iedere noot een verzameling van teekens : het

eene om de snaar aan te wijzen, het tweede voor

een van de negen verdeelingen op den hals,

het derde voor de manier waarop de rechterhand

moet gebruikt worden, het vierde voor de linker-

hand, het vijfde uitleggende hoe de hand

moet doen als de toon voortgebracht is,

en zoo verder. Deze aanwijzingen zijn

zóó lastig te onthouden, dat de speler

ze gewoonlijk ter zijde legt en uit 't

hoofd speelt. Ieder instrument heeft

weder zijn eigenaardige methode, die

voor het andere onbruikbaar is. Dan
komen nog de aanwijzingen over den

duur van den toon, trillers, allerlei

ornamentatie en rusten ; dit alles staat

ter zijde van de noten. Driekwart-maat

is onbekend en met harmonie en contra-

punt houden zij zich niet op, evenmin

als met crescendo's en decrescendo's,

majeur en mineur en dergelijke finesses.

Het is echter zeer wel mogelijk, dat

betere kennis van de Chineesche muziek

zou leiden tot meerder waardeering,

evenals dit bij de Javaansche het geval

is geweest. Men zegt dat het spelen

van een Chineesch orkest op den toe-

hoorder uit Europa den indruk maakt

alsof allerlei geluiden zonder samenhang

tegelijk worden ten gehoore gebracht;

alsof iedere medespeler zijn eigen me-

lodie aan den hoorder wil opdringen.

Maar dit heeft men van meer muziek

beweerd, die later bleek beter te zijn

dan hare renommée. De Chineezen zelf

vatten de zaak volstrekt niet luchtigjes

op; er is een handleiding van het jaar

860, bevattende de beschrijving van 1 29
verschillende manieren om de trom te

slaan. In een Chineesche chrestomatie worden

twee en-zeventig instrumenten beschreven en

daaronder zijn zeventien trommen, ongerekend

de gongs, cymbalen, tamboerijns en andere

slag-instrumenten. Maar het merkwaardigste

instrument der Chineezen, door henzelve meer

als een curiositeit beschouwd, is de sheng,

een mondorgel dat uit een knotsvormige kale-

bas, waarvan de hals tot mondstuk dient, ver-

vaardigd is; in den bovenwand is een groote

opening, die een bundel van ongeveer 16 dunne

bamboe-pijpen doorlaat van een halven meter

lengte ; de openingen tusschen den kalebas-

wand en de pijpen en tusschen deze onderling

zijn met hars zorgvuldig dicht gemaakt ; het

in de kalebas besloten ondereind van iedere

pijp is voorzien van een doorslaande tong, een

Chineesche kindermeid met kind.
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die in een opening iets grooter dan zijzelve

kan trillen, zonder de kanten te raken ; door

een luchtstroom in beweging gebracht, veroor-

zaakt zij intermittenties in dien stroom, waaruit

geluidgolven ontstaan. Iedere bamboe-pijp heeft

even buiten de kalebas een gat ; blaast men
door den hals in de kalebas, die gaten geopend

latend, dan volgt er geen geluid, maar sluit

men het gat met den vinger, dan spreekt het

tongwerk en brengt een toon voort, wiens

hoogte afhankelijk is van de lengte der lucht-

kolom, dus van de lengte der bamboe. Men
bespeelt de sheng door in de kalebas te

blazen en met de vingers der beide handen

de gaten beurtelings te sluiten en te openen.

Het instrument is zeer oud, stamt volgens de

legende uit den tijd van den keizer Hoang-ti,

2700 jaar voor het begin onzer tijdrekening,

en kan als den oorspronkelijken vorm van het

orgel 'beschouwd worden. En waarschijnlijk van

gelijken leeftijd is de bovengenoemde door-

slaande tong, die in 1 810 in Frankrijk „uit-

gevonden" werd. Zoo is het met meer ont-

dekkingen gegaan, ook met die van het drukken

met losse typen, waarvan een Chineesche smid,

Pi Shing, zich het eerst bediende omstreeks

het jaar 1000; zij waren van klei en de letter-

teekens werden er in gesneden toen de klei

nog zacht was en daarna de typen gebakken

tot zij de hardheid van aardewerk hadden

;

het schijnt dat de letters reeds toen werden

vastgezet, „opgekooid" in een ijzeren raam

en door interlinies gescheiden; daarenboven

kwam het ondereind te staan in een cement

van was, hars en kalk, dat later, als de druk

afgeloopen was, werd losgesmolten om de letters

op nieuw te kunnen gebruiken. Maar deze

manier heeft destijds nooit het drukken met

blokken van de baan geschoven.

Om op de muziek terug te komen — men
laat een orkest spelen bij huwelijken en begra-

fenissen, tooneelvertooningen, godsdienstige en

niet-godsdienstige optochten en bij recepties

van ambtenaren, zeldzamer in de tempels of

bij den eeredienst aan de voorvaderen gewijd.

Uitnoodigend tot dansen is de Chineesche

muziek nooit; trouwens hoe bedreven ook als

akrobaten en pantomimisten, goochelaars en

buiksprekers, in het dansen of in het te voor-

schijn brengen van eenige gracielijke beweging

zijn zij bijzonder achterlijk ; en men kan zich

dan ook moeilijk voorstellen dat een Chineesche

heer op zijn vilten klompen een Chineesche

dame met varkenspootjes rondvoert op de

maat van een geanimeerde wals. Een equi-

valent van ons gevoel voor het schoon e in

klank, vorm en kleur missen, in 't algemeen

Vrouw van Shanghai in gala.

genomen, de Chineezen ; hunne schilders bren-

gen alles in een plat vlak, zonder perspectief,

de voorwerpen op den achtergrond even dui-

delijk als die van den voorgrond ; schaduwen

op een portret vinden zij onbehoorlijk, wat

niet erg schaadt, want op de proporties des

De Volken der Aarde VII. 28
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Een buitenpartij.

drieduizend handen werk. Veel leven toonen

de figuurtjes niet en evenmin doen dat de

beelden in steen of brons die de toegangen

tot de tempels bewaken, al moet men ook de

bedrevenheid en het geduld der kunstenaars

bewonderen. In de kunst van juist modelleeren

munten wel het meest uit de Chineezen die

in Canton en Tientsin de beeldjes vormen

welke de verschillende volksklassen voorstellen,

beeldjes die gebakken en geschilderd bij me-

nigten in den handel gebracht worden. Buiten

en boven dit alles staan enkele kunstvoor-

werpen van bijzondere fijngevoeligheid, kleine

beeldjes van legendarische personen of dieren,

expressief van lijnen en met een reliëf van

die komische overdrijving waarin de Japanners

de meesters zijn; maar deze uitingen van een

zeer ongewonen artistieken zin zijn zeldzaam

en komen niet voor op de van allerlei leelijks

rijk voorziene markt der Chineesche bibelots.

Een zeer sprekende kant in hunne voor-

stellingen is de trek naar het symbolisme ; we

menschelijken lichaams heeft de schilder al

even weinig kijk als de geneesheer op den

anatomischen bouw. Kleuren kunnen de Chi-

neezen heerlijk, met groote bedrevenheid en,

waar het een copie geldt, met bijzondere

nauwkeurigheid ; zoo b.v. het' kostuum op een

portret ; maar als men boven het precies na-

gemaakte galakleed het levenloos-ondoorschij-

nende gelaat van de afbeelding ziet, dan gaat

men meenen, dat de schilder op het laatste

oogenblik vóór de begrafenis was geroepen.

In Canton krijgt men wel betere dingen te

zien, maar daar wordt heel veel gewerkt naar

voorbeelden van vreemden oorsprong, en

met producten van dezen arbeid in de hand

kan men niet beoordeelen de oorspronkelijke

ideeën over kunst. Zeer bekend zijn de ge-

kleurde teekeningen op zoogenaamd rijstpapier,

dunne blaadjes gesneden uit het merg eener

Aralia-soort, wier fluweelig wit de schelle

kleuren bijzonder goed doet uitkomen. In deze

industrie vinden alleen te Canton een twee- of
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vinden het overal, op aardewerk en porselein,

vloerkleeden, wandbehangsels, uithangborden

en visite- kaartjes. Sommige figuren van men-

schen en dieren zijn voor den Chinees zeer

duidelijk verstaanbare letterteekens in het alfa-

bet der symboliek; een oude man leunende

op zijn staf, is het symbool van het lange

leven, dat eveneens wordt voorgesteld door

een pijnboom, uitgesneden in den vorm van het

letterteeken shao (lang leven), door een schild-

pad, en een perzik, namelijk de miraculeuse,

die duizend jaar noodig heeft om rijp te wor-

den. De draak en de phoenix zijn emblemata

van het pas gesloten huwelijk, de oranjeappel

is het zinnebeeld van geluk, omdat de namen
kijet en kaam dier vrucht ook respectievelijk

geluk en zoetheid beteekenen, kijet ook aaneen-

gesnoerd, vastgeknoopt ; de naam van het hert,

lók, beteekent ook geldelijken voorspoed, en die

van den ooievaar, hok, met een kleine ver-

andering van toon, ook geluk ; daarom maken
de Chineezen beide dieren tot symbolen van

rijkdom en voorspoed en dragen zij hunne me-

talen afbeeldsels in miniatuur als amuletten

aan het lijf. Desgelijks is het met de kalmoes-

plant ; de naam der plant beteekent ook

schitterend zonlicht, derhalve hangt men haar

aan de huisdeur juist wanneer dat zonlicht het

schitterendst is, omdat men dan al de voor-

deelen dezer leven, overvloed en zegen bren-

gende zomerzon bij zich in huis wil lokken.

Een gans stelt huiselijk geluk voor en vleer-

muizen zijn de synoniemen van ons ,,veel heil

en zegen"
;

vijf van deze dieren stellen de vijf

zegeningen voor, die, volgens het oudste der

zoogenaamde heilige boeken der Chineezen,

zijn : rijkdom, lang leven, vrede en rust, liefde

voor de jeugd, en een einde dat het leven

kroont. Visitekaartjes en briefpapier geven

dikwijls een spreuk te lezen, een wensch of

een motto dat de genegenheid van den afzender

voor den ontvanger vertolkt ; en een niet on-

gewone manier om een gast iets liefs te zeggen

is een of ander symbool des geluks te doen

schilderen op den bodem van zijn theekopje

;

bij ons worden de spreuken gewoonlijk aan den

buitenkant aangebracht. En dan in de hoogere

lagen der maatschappij de draak, het keizerlijk

embleem, in allerhande verscheidenheid van

vorm, op vaatwerk van edeler hoedanigheid

;

de draak is het zinnebeeld van zegen, vrucht-

baarheid, leven en zelfs van de keizerlijke

waardigheid; de zoon des hemels van aange-

zicht tot aangezicht zien, heet het gelaat van

den draak aanschouwen; zijn troon heet den

drakenzetel, zijn baard den drakenbaard ; de

vlag des rijks vertoont een zwarten draak op
gelen achtergrond. Bij eene landbouwende natie

als de Chineesche geniet de draak als symbool

van regen en vruchtbaarheid natuurlijk een

uitgebreide vereering
;
allerwege bestaan tem-

Chineesche vrouw op straat.
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pels waar men hem nadert en de eeredienst van

den draak is van hoogerhand voorgeschreven
;
bij

droogte wordt hij aangeroepen en in optocht

rondgevoerd door de straten, bij zware regens

bezworen, door iedereen, van den keizer tot

den koeli. Deze begrippen zijn uit de oudheid

Chineesche meisjes uit Sanghai.

naar de nieuwere tijden doorgedrongen en

steeds hield het afbeeldsel van den draak zich

bij het bidden om regen in zijn rol van regen-

maker staande.

Van uit het westen bekeken zijn de Chi-

neezen een volk van nuchteren, praktischen

wereldzin, die zich openbaart in al hunne han-

delingen, hun werken en streven. Gansch
hun levensdoel is op het verwekken van

kinderen en kindskinderen gericht, een on-

breekbare keten van nakomelingen zonder tal

wenschen zij zich ; aan dien wensch wijden zij

zich. zonder te tobben

over hetgeen is aan gene

zijde des grafs. En van

uit het westen bekeken is

het een zonderlinge gods-

dienst dien de Chineesche

natie belijdt. In haar gods-

dienststelsel vindt men ab-

solute verdraagzaamheid

jegens andersdenkenden

;

kerkgenootschappen van

leeken en godsdienstige

wetten en verplichtingen

voor leeken kent zij niet

;

evenmin de zondagviering,

de kanselprediking, den

kinderdoop, het kerkelijk

huwelijk, de ziekenbedie-

ning of de biecht; ook

niet door priesters opge-

legde boetedoeningen of

aflaten. De priesters kwa-

men er nooit tot invloed,

sloten zich nooit aaneen

;

sinds de hooge oudheid

was in het Rijk van het

Midden ieder huisvader

priester. Het volk is pa-

triarchaal tot in merg en

been, de vader is zoo goed

als absoluut heer en mees-

ter in het gezin en de

oudste is het natuurlijke

dorps- of stamhoofd, wiens

gezag als zoodanig door

groot en klein geëerbiedigd

en door den keizer en zijne

ambtenaren erkend wordt

en ontzien ; elke man-

darijn is, althans in theorie, een vader voor

zijne onderhoorigen en zelfs de keizer heet

de vader en de moeder te wezen van het

rijk. De eerbied voor al wat ouder is en

hooger staat op de hiërarchische ladder der

familie, houdt de tallooze millioenen bewoners
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van het Chineesche rijk aaneengeketend, doet

hen rustig leven en werken als kinderen van

een en hetzelfde gezin, onder toezicht van

den vader. Het was deze eerbied waaruit zich

het omvangrijke stelsel van voorvaderlijken

eeredienst ontwikkelde dat thans meer nog

dan keizer, regeering of mandarijn het sociale

leven des volks beheerscht. Bij raadpleging

der klassieke werken wordt hoogst waarschijn-

lijk, dat de eeredienst der dooden voor de

keizers van het oude China niet alleen de

eeredienst bij uitstek was, maar dat hij bij hen

ook hooger stond aangeschreven dan alle dienst

van goden en godinnen ;
goden en godendienst

zouden dan eenmaal in het Chineesche rijk

zoo goed als niets, de voorouders en hun

eeredienst daarentegen ongeveer alles te betee-

kenen hebben gehad. Dit is zoo gebleven;

in China is niet zooals elders de dienst der

dooden" door andere vormen van eeredienst

overvleugeld
;

hij is er gekoesterd en gekweekt

en bezit thans een graad van ontwikkeling als

wellicht nergens ter wereld ooit is gekend

;

hij is de ziel van het godsdienststelsel dezer

natie, ook de grondlegger van allen eeredienst

harer goden en godinnen, die in werkelijkheid

niets anders dan vergoddelijkte voorouders

zijn. Zoo is er onderlinge eenvormigheid van

dooden- en godendienst; de voorvaderlijke

eeredienst schiep in China dagelijks nieuwe

goddelijke wezens ; vandaar de talrijkheid van

goden en godinnen. Zij worden op volmaakt

dezelfde wijze als de vaderen en tegelijkertijd

met deze vereerd, geofferd, voorgesteld en

afgebeeld; en men duidt goden en dooden

aan onder een gemeenschappelijken naam en

kent hun gelijkelijk de macht toe om de

levenden te zegenen en te straffen.

Onder dit godsdienststelsel, waarin voor

godsdienstig despotisme geen plaats was, heeft

China zich sinds de hoogste oudheid in al

zijn glorie staande gehouden.

Jammer dat men het in den laatsten tijd

niet met vrede heeft gelaten. Hebzucht van

het beschaafde Westen heeft er de rust ver-

stoord. Het heette dat de moord op twee

Duitsche zendelingen in Shantoeng inmenging

noodig maakte, anderen beweren dat de

kolenmijnen van Shantoeng de aanleiding

waren tot het bazig optreden van Duitschland

in de havenplaats Kiao-tschao ; deze vesting

werd genomen en met die vesting een stuk

grond bijna zoo groot als het koninkrijk

Saksen; in erfpacht voor vijftig [jaren, naar

het heette. En als er één komt, dan volgen

er spoedig meer. Rusland bezette Port Arthur

en Ta-liën-wan, Engeland Weï-haï-wei, dat na

de vrede met Japan door de Japanners was

ontruimd. Deze drie vestingen door vreemde-

lingen bezet, beheerschen de geheele golf van

Pe-tsche-li. Zulke dingen zijn wel geschikt om
wat tot nu toe was der Chineezen latente en

onschadelijke minachting voor de westersche

barbaren, te doen veranderen in een actieven

haat: de vreemdelingen moesten er uit. De
Duitsche gezant was de eerste die viel —
voor hen die verband zoeken tusschen alles

een sprekend feit, nu Duitschland begon.

Daarop de expeditie naar China ; half Europa

zond soldaten en ook Japan, sedert kort doende

als volwassen ; het was één groote moord-

en rooftocht ; de voorvaderlijke graven der

Chineesche keizers werden onteerd en andere

heldendaden verricht. Dat deze westersche

barbaren zóó konden huishouden, hebben de

Chineezen waarschijnlijk niet vermoed. Zeer

ad rem schreef een voormalig Pruisisch gezant

te Peking, dat de Boer die zijn land tegen

den Engelschman verdedigt een held genoemd

wordt, maar een Chinees die hetzelfde poogt

te doen tegen de vreemdelingen een barbaar

heet, dien men niet spoedig genoeg te lijf kan

gaan. En verder : ,, Dezelfde beschuldigingen die

Engeland tegen de Boeren inbrengt, worden

ook den Chineezen voor de voeten geworpen.

Zoowel in de Transvaal als in China heet

het, dat de rechten der uitlanders worden

beperkt en gekrenkt, dat eigendommen en

personen worden aangerand, dat inlandsche

Christenen (Kaffers of Chineezen) worden

achteraf gezet en met minachting behandeld."

Een Chinees wil niets liever dan met rust

gelaten worden
;

hij maakt 't niemand lastig

en wenscht niet lastig gevallen te worden.

Neem uw opium en uwe zendelingen mede,

zeide Prins Koeng tot Sir Rutherford Alcock

in 1869, en gij zult nooit moeilijkheden van

onzen kant ondervinden.

Deze twee zijn de groote grieven van China

tegen Europa. Toen de Engelschen zagen dat

zij de Chineesche thee, de zijde en andere

producten moesten betalen, omdat zij niets
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te ruilen hadden, kwamen zij op 't denkbeeld

den Chineezen het opium op te dringen.

Gemakkelijk is dit niet gegaan ; de ge-

strengste straffen vaardigde de Chineesche

regeering tegen het opiumrooken uit; de

lippen der rookers werden afgesneden, met

de doodstraf zelfs werd bedreigd wie de

heulsap gebruikte.

In 1839 werd door den Chineeschen rijks-

commissaris Lin de geheele in de pakhuizen

aanwezige voorraad opium opgeëischt en

vernietigd, 20.291 kisten: a solitary instance

in the history of the world of a pagan monarch

preferring to destroy what would injure his

subjects, rather than to fill his own pockets

with its sale. Aldus schrijft een Engelsche

zendeling over deze historie.

Engeland verklaarde toen den oorlog aan

China, met dit gevolg, dat de opium-invoer

opnieuw begon, en met succes, zooals wij

zagen. Inderdaad, het is niet twijfelachtig

meer of de beschaving komt uit het Westen,

en alles wat in het Oosten huist, kijkt met

bewondering dien kant op, verlangend naar

de zegeningen uit die windstreek.

Het zijn niet zoozeer de zendelingen die in

China gehaat worden, het is meer de leer die

zij verkondigen, het godsdienststelsel, dat zich

niet vereenigt met de Chineesche begrippen,

dat de Chinees hoogst verderfelijk acht voor

zijne maatschappij.

Voor een patriarchaal volk deugt het

Christendom niet en een patriarchaal volk is het

Chineesche in bijzondere mate; een natie die

zich zeer hoog gevoelt in hare piëteit tegen-

over ouders en voorouders, die zoo sterk

gevoelt den band welke familieleden bindt, kan

zich moeilijk vereenigen met een leer die deze

dingen niet als het allerhoogste beschouwt.

Een Chinees kan zich eenvoudig niet denken

dat iemand vraagt: wie is mijne moeder en

wie zijn mijne broeders ? Vandaar de talrijke

geïllustreerde plakkaten tegen het Christendom,

in geheel China verspreid, en waarop men
lezen kan dat de Christenen hemel en aarde,

d. w. z. de hoogste godheid beleedigen, dat

zij den voorvaderlijken eeredienst vernietigen,

dat zij de heiligen en wijzen der Chineezen

lasteren en dat zij de gemeenschappelijke

vijanden zijn der negen provinciën en der

vier zeeën (d. i. van het geheele rijk), zoodat

tienduizend pijlen en duizend zwaarden niet

toereikend zijn om hen te straffen.

De eerste aanraking van de Hollanders met
China dateert van het jaar 1601 en was min

of meer toevallig. Jacob van Neck verzeilde

namelijk op 3 1 Juli van dat jaar met het schip

Amsterdam en het jacht Gouda van Ternate,

om naar Patani op de oostkust van Malakka

te gaan, kwam den I4den Augustus ten noord-

oosten van Borneo, waar de zuid-zuid-weste

wind zoo krachtig doorstond, dat hij begreep

Patani niet te zullen halen en besloot naar

Canton te gaan. Den 27 sten September bleek

onzen zeevaarders dat zij bij Macao lagen;

twee der opvarenden gingen op kondschap

aan wal, maar keerden niet terug; toen be-

sloten de bevelhebbers „met de schepen

naerder de stadt te gaen legghen ende hebben

tot dien eynde haer groote sloep met den

opperstuyrman daerin bij de stadt ghesonden

om te diepen," maar toen het scheepsvolk

met looden bezig was, kwamen vijf jonken

de sloep aanvallen en werd de bemanning

naar den wal gevoerd
;

zij keerde niet terug

:

zeventien van de twintig man werden door de

Portugeezen ter dood gebracht. In de ge-

schiedenis der Ming-dynastie wordt 't voorge-

steld alsof de bemanning vrijwillig was geland

en vrij weder was weggegaan. De Hollanders

worden in dat verhaal genoemd roodharige

barbaren, met diepliggende oogen en lange

neuzen en met voeten van één voet en twee duim

lang. Hun land, heet het verder, ligt dicht bij

dat der Franken (Spanjaarden en Portugeezen)

en zij zijn buitengewoon groot en sterk. De
Chineezen hebben dit eigenmachtig en hard-

handig optreden der Portugeezen in hun ge-

schiedverhaal niet heel nauwkeurig vermeld,

maar toen in 1603 de schepen Erasmus en

Nassau door Van Waerwijck uit Bantam naar

China werden gezonden en bij hetzelfde Macao

een groote caraecke of galioen vonden met

een rijke, voor Japan bestemde lading zijde,

toen achtten de Chineezen het „een recht-

vaerdige straffe ende revengie" dat de Hol-

landers de lading medenamen naar Bantam

en de caraeck verbrandden. In het verkrijgen

van dezen rijken buit vond men aanleiding

om ditmaal af te zien van pogingen om met

de Chineezen te handelen ; de affaire toch

was zeer voordeelig, daar er voor omstreeks
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f 1,400,000 zijde aan boord was en de schepen

gingen naar Bantam terug.

Bij zijn pogingen om met de Chineezen

handelsbetrekkingen aan te knoopen heeft

Van Waerwijck veel tegenwerking onder-

vonden van den kant der Portugeezen. Den
gelen Augustus 1603 ging een der te Patani

opgepikte Chineezen, die als tusschenpersoon

zou optreden, te Amoy aan wal met een brief

aan de Chineesche overheid; eerst den 20sten

October kwam het antwoord, behelzende dat

de overkomst van eenige gecommitteerden

uit de schepen verlangd werd om over den

handel te spreken. Deze mededeeling gaf aan

de onzen goeden moed, maar ze was „met

onlijdelijke bitterheden ghelardeert," want de

zendeling gaf te kennen dat aan geschenken

voor koning en hoofden wel 45 of 50 duizend

realen zouden noodig wezen, behalve nog

hetgeen aan den gouverneur en andere groote

meesters moet worden vereerd. De jonk die

de gecommitteerden aan wal zou brengen

werd door slecht weder belet uit te loopen

en toen kwam, op 18 November, een vloot

van vijftig oorlogsjonken, wier bevelhebbers

van den gouverneur-generaal, door wien zij

was gezonden, den last had ontvangen de

Hollanders „met soeticheyt te doen vertrekken,

dewijle hares landes wetten niet toe en lieten

haer den handel te vergunnen, ten ware door

expresse ende speciale laste sulex van haren

coningh verkregen was." Later kwam het uit, dat

de Portugeezen van Canton twee Chineezen met

veel geld hadden gezonden om de autoriteiten

tegen ons op te zetten. In den handel gaat

dat soms zoo. Kort daarop bleek den Hol-

landers, dat zij handel genoeg met de Chineezen

zouden kunnen krijgen, als zij een reede of

haven buiten het gebied van China konden

vinden en op hun verzoek kregen zij een

paar jonken om „met eenige van haere stuer-

luyden int O.Z.0 en Z.O. aan 't hooge landt,

dat zij daer sien conden, te diepen ende te

besichtigen ofte daer goede reede was, maer

hebben sodanige plaetse, als haer noodich

was, niet connen vinden." Dit is dus de eerste

poging der Chineezen geweest om de Hol-

landers naar Formosa te verwijzen.

Den 12^» Juni 1607 maakte Cornelis

Matelieff zich te Ternate gereed voor de reis

naar China, met de schepen Oranje, Mauritius

en Erasinus, benevens een niet genoemd jacht

;

de bemanning dezer vloot bestond uit 285

Europeanen, 30 inlanders en 25 Chineezen

afkomstig van een bij Ternate genomen jonk.

Den 2 5
sten Juli kwam men, even benoorden

Swatow, bij Namoa aan, een tot de provincie

Canton behoorend eiland. ,,Soo haest de

schepen gheanckert waren, quamen drie onder-

mandorijns, oft mandorijns-dienaars aen boordt,"

nieuwsgierig „wat de onse voor volck waren,

wat sij begeerden ende of sij krijch sochten

ofte vrede. Waren ghekleet met lange rocken

van swart lijnwaet ende schenen stadighe

mannen te wesen." Statige mannen, die echter

niet te hoog waren om een drinkgeld te vragen
;

zij gingen gerustgesteld van boord, „doch int

wech gaen baden dat men haer elck wat geven

wilde tot (soo men bij ons seydt) drinckgeldt.

Den Admirael vraeghde den tolck wat hij

geven soude. Die sprack : elck een halven

reael van achten. Dit docht den Admirael

te geringe ende deed haer elck een heelen

reael geven; dan dat gingh soo niet wel:

het moest in een papierken ghewonden ende

dan in een schotel gepresenteerd worden.

Doen de drie realen quamen, seydense datter

noch drie mannen buyten waren, die kregen

elck mede een reael ende dan werdter noch

een reael ghegeven voor de soldaten, soo

datter 7 realen bleven ende daer mede

gingense voort nae landt." Zulk drinkgeld

heet bij de Chineezen geld om thee te koopen

en wie een fooi op beleefde wijze wil geven

wikkelt het geld in een rood papier. Rood,

bepaaldelijk perzikrood, is in China de kleur

des geluks, de kleur die kwade geesten en

demonen verdrijft, spoken verjaagt en hunne

onheil berokkenende invloeden afweert ; roode

stukjes doek worden gedragen in den zak en

roode zijden draden gevlochten in den staart

;

geen geschenk is welkom tenzij het in rood

papier gewikkeld of met een stukje van dat

papier voorzien is. Dat wist Matelieff niet,

en daarom zondigde hij tegen de etiquette.

De roode kleur is zelfs in de oogen des volks

zulk een onafscheidelijk onderdeel van een

geschenk, dat de naam angpao of rood pakje

te Emoy de geijkte term is voor present

of fooi.

Ondanks dit drinkgeld schoten de zaken

slecht op. „In somma het was er al bekayt
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werk" en blijkbaar toonden de verschillende

mandarijnen alleen hunne goede gezindheid

in de hoop op geschenken; volgens Chineesch

begrip mochten zij niet verder gaan dan de

aankomst der vreemdelingen naar Canton

melden en daarbij geenerlei voorstellen doen,

noch, in afwachting van het antwoord, verkeer

toestaan; en dit bleek dra daaruit dat aan

de onzen, trots hun herhaald verzoek geene

provisiën werden gebracht ; men kreeg niet

De mandarijn van de stad schreef er bij, dat

hij dit alles zond als een teeken van vriend-

schap, maar dat hij 't niet overdag had durven

zenden. De admiraal overlegde daarop met

de Chineezen aan boord wat men den man-

darijn nu wel zou teruggeven „tot recompense"

en men kwam overeen dat 25 realen een

waardig geschenk was.

De soldaten en matrozen dreigden een paar

malen de goede verstandhouding in gevaar

Mongolen.

meer dan twee geslachte varkens, die 's nachts

aan boord werden gesmokkeld. Zelfs de man-

darijn van de stad, die onder den mandarijn

van de zee stond, nam in zijn verkeer met de

Hollanders de grootste geheimzinnigheid in

acht. „Den 5
en Augustus, wesende Sondach,

quamender 's nachts vier mannen aen boordt

in een schuytjen, medebrengende vier quar-

tieren van een os, een vereken, 30 hoenders

ende 200 enden-eyeren, met 3 potten arack."

te brengen. Lastige menschen, reeds eeuwen

geleden, als zij aan wal komen
;

zij hadden

„de beest gespeelt met droncken te drincken."

Waar zij de arak vandaan haalden, begreep

de admiraal niet, want hijzelf had er vruchte-

loos om gevraagd. Een paar dagen later

kwamen er klachten „dat de onse op de

waterplaets een vereken ghestolen hadden"

;

en zulks niettegenstaande de bevelhebber

bevreesd „voor eenighe disorde, dewyle het

De Volken der Aarde VIII. 29
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matroos, als hij aen landt bij de huysen komt,

niet mochelyck en is of hy moet quaet doen"

strenge bevelen gegeven had. Uit het vervolg

van 't verhaal blijkt het een „bigsken" geweest

te zijn waarmede Janmaat gepoogd had het

handelsverkeer met China te openen.

Matelieff verzeilde naar het eiland Lintin

in de rivier van Canton en zond een paar

Chineezen naar de hoofdstad om den gouverneur-

generaal vergunning te vragen tot handel-

drijven. Den avond van den volgenden dag,

2 September, kwam een jonk langs zij met

een grooten brief van den mandarijn van

Lantao ,,met letteren als vuysten, gheplackt

op een bordt, met een steel daeraen, soo

dat men 't droech ghelyck de vanen in een

processie. Daer stont in, dat de mandorijn

ghestoort was, dat sij binnen ghecomen waren

sonder sijn consent ende datse behoordt hadden

te Macao aen te loopen, daar de schepen

haer plaets is." Maar .... als de mandarijn

voor elk schip 200 realen kreeg, dan zou

hij te Canton, waar hij veel vermocht, de

voorspraak der Hollanders zijn
;

hierop werd

besloten hem 300 realen te geven en nog

eens 300 als de handel verkregen werd ; de

secretaris, die het geld overbracht, kwam zeer

tevreden terug; ,, alles was met groote magni-

ficentie toegegaen, want hadde de mandarijn

moeten aansprecken op sijn knyen." Alleen

was nog noodig dat er onderzocht werd of

er Japanners aan boord waren, vijanden der

Chineezen, en daartoe kwam er een man op

de schepen ; toen deze het eerste schip gezien

had, scheen hij over alles zeer tevreden en

kreeg 20 realen, zijne metgezellen nog even-

veel — gratis werd men tot den Chineeschen

handel niet toegelaten. Den oAn September

schijnt er bericht uit de hoofdstad gekomen
te zijn, maar voor de Hollanders niet een

gunstig bericht ; de secretaris die nog aan

land was om de eerste 300 realen aan den

mandarijn te gaan brengen, werd in allerijl

met zijn geld naar boord teruggezonden

en tevens hield alle verkeer op ... . want in

den loop van den dag werden in de verte

zes Portugeesche zeilen gezien; den ioden

September kozen de Hollandsche schepen het

ruime sop, den vijand ontwijkend ; tot buiten

de eilanden vervolgden de Portugeezen de

Hollanders en keerden toen naar Macao terug.

Op hun verhaal gekomen overlegden laatst-

genoemden of men nog verder moeite zou

doen voor den handel met de Chineezen en

die vraag werd ontkennend beantwoord, omdat
men van de stemming der Chineezen niet

zeker was en het dan tegen de Portugeesche

overmacht niet kon wagen.

Eigenaardig is het briefje, dat Matelielt

aan den mandarijn van Canton zond, ten

begeleiding van een faktuurtje Chineezen

:

,,Ick ben hier voor Lamthau in de rivier

van Canton door bevel van den Coningh

van Hollant ghecomen om te handelen,

waertoe ick veel geld ende waren hebbe,

ende hier komende werdt het mij van de

Portugesen belet, ende en weet niet of 't

selve door u bevel wordt ghedaen. Ende
alsoo ick niet en begeere tegen de Portugesen

te vechten drie tegen zes, daer ick mijn

schepen met geit ende waren hebbe geladen

ende de Portugesen ledich syn, ben vertrocken.

Ende indien ghij begeert dat de Hollanders

in Canton komen handelen, wilt een brief naar

Patane, Yohor ofte Bantam senden metten

eersten, ende wij sullen hier komen soo sterck,

dat de Portugesen ons niet en sullen durven

bevechten. Hier gaen 10 Chinesen, die ick van

de Japanesen hebbe gelost ende u sende, alsoo

ick u anders gheen dienst en can doen. Ende

wilt gelooven dat de Hollanders altijd vrienden

van de Chinesen zullen blijven."

Nog jaren lang hebben de Hollanders ge-

tracht vasten voet te krijgen in China ; de

Pescadores, waar zij eene versterking hadden,

hebben zij moeten verlaten en het slot is ge-

weest het vertrek naar Formosa ; de Holland-

sche commandeur Sonck, onder wien deze

verhuizing plaats vond, schreef over de ge-

volgen van het optreden der Hollanders, de

„roodharige barbaren," zooals zij in de Chi-

neesche geschiedboeken heeten, op de Chinee-

sche kusten : ,,De voorgaende proceduren op

de cust van China hebben gantsch China soo

seer tegens ons verbittert, dat wij niet als voor

moordenaers, geweldenaers ende zeeroovers

gereputeert werden." De genegenheid kwam
dus, jammer genoeg, maar van één kant.

Men onderscheidt eigenlijk China en de bij-

landen of nevenlanden van China : Mandsjoe-

rije, Mongolië, Oost-Turkestan en Tibet. Mon-
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golië heeft een oppervlakte van 2.831.000 dat geen meer beschaafd en vooruitstrevend

vierkante kilometers en een bevolking van iets volk hen aanviel.

meer dan een halven persoon per vierkanten Aartsvaderlijke toestanden treft men nog

kilometer. Deze schaarsche bevolking bestaat aan onder deze nomaden ; aan den patriarch,

uit Mongolen, uit de stammen die het Mon- den oudste, zijn de familiën onvoorwaardelijke

goolsche type zuiverder bewaard hebben dan gehoorzaamheid verschuldigd
;
op persoonlijke

de omwonenden ; want de naam Mongolen toewijding en offervaardigheid kan hij rekenen,

wordt ook gebruikt om de zeer verschillende Individualiteit komt hier niet tot haar recht,

stammen aan te duiden, die gedurende twee van zelfstandigheid is geen sprake, noch van

eeuwen zoowel China hebben beheerscht als vrije beweging of van initiatief. Aan de be-

diep in Europa zijn doorgedrongen. Hier, in grippen der ouders en voorouders is men
de steppen en woestijnen van Midden-Azië, overdreven gehecht en de ware levenswijsheid

zwerven de als monaden levende stammen, bestaat in het slaafsch navolgen van hunne

trekken de karavanen van de eene oase naar instellingen en hunne opvatting van zaken voor

de andere, zoeken groote horden, met vrouwen, de eenig mogelijke te houden,

kinderen en vee naar een geschikte weide. De tenten worden opgeslagen daar waar voor

Meestal slaan deze zwervers hunne tenten op de kudden paarden, kameelen, schapen en run-

aan den rand van de zand- en zoutsteppen, deren een geschikte weide zich opdoet; zonder

van de onvruchtbare streken, die gewoonlijk ooit bewerkt te worden, voorzien de gras-

door beter land omgeven zijn; soms trekken velden in de behoefte der dieren, en op hun

zij over deze grens heen en vallen

den landbouwenden boeren op het lijf.

Gelukt het hun, strijdlustig en talrijk

als zij zijn, een oogenblikkelijk voor-

deel te behalen, dan blijkt al spoedig

de moeilijkheid om op den duur de

meerderen te blijven van de overwon-

nenen, die in grootere beschaving hun

kracht vinden. De Mongolen die China

onderwierpen, werden, toen zij hunne

verkregen voordeden wilden vasthou-

den, door de Chineesche beschaving

overwonnen. Want de nomade kan zich

wel aanpassen de voordeden die de

beschaving hem biedt, maar hij weet

zich niet te schikken naar de plichten

die zij oplegt. De Mongolen ondervin-

den dien schadelijken invloed misschien

wel het meest van alle Midden-Aziati-

sche volken. Geen van de door hen

gestichte rijken bleef in wezen, wanneer

hun aanvoerder, de stichter, was be-

zweken ; na korter of langer tijd waren

zij de knechten der overwonnenen ge-

worden. De groote rijken in het verre

oosten, wier bewoners voor het meeren-

deel behoorden tot het Mongoolsche

ras, hebben hun langdurig bestaan waar-

schijnlijk, behalve aan het kalm en

apathiesch karakter der inboorlingen,

slechts te danken aan de omstandigheid Mongolen van Koeldsja.
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beurt voorzien de dieren in de behoeften der

menschen
;

zij leveren melk en vleesch als

voedsel, de kleeding en de tenten door de

huiden en de wol, de brandstof door de samen-

geperste en gedroogde mest, de verlichting

door schapenvet. Behalve versche melk drinken

deze zwervende herders koemiesj of gegiste

paardemelk, thee en brandewijn, welke laatste

drank hun meestal door de Russen wordt ver-

schaft. Zij zijn oprecht, tegenover den vreem-

deling niet onwelwillend, laten vrouwen, kin-

deren en slaven — die vele stammen er op

na houden - het werk doen en zijn verregaand

onzindelijk. Het paard dient tot rijdier, de

kameel tot goederenvervoer', ook ossenkarren

zijn in gebruik, geheel van hout, zonder een

spoor van ijzer.

De Mongolen zijn middelmatig van lengte —
waarschijnlijk omdat naar verhouding van den

romp de beenen meestal te kort zijn — en

krachtig gebouwd
;

zij hebben een hoekigen

schedel, vierkante schouders, een vlak en breed

gelaat, krachtig ontwikkelde bovenkaak, kleine,

smalle en schuinstaande oogen, de Mongoolsche

plooi, vooruitstekende jukbeenderen, een korten

en platten neus, een te grooten mond, te groote,

ver van het hoofd staande ooren en een weinig

behaarde bovenlip. De kleur van de huid is

bruin en van het dikke en stugge hoofdhaar

zwart. Het haar is op Chineesche manier op-

gemaakt, dus weggeschoren van het voorste

gedeelte des schedels en op het achterhoofd

saamgevlochten tot een staart. De vrouwen

der Mongolen gelijken veel op de mannen,

behalve dat zij geen baard hebben en minder

bruin zijn, door het leven in de tenten; hunne

handen en voeten zijn klein en sierlijk ; door

de broeken die de vrouwen dragen, schijnen

de toch reeds korte beenen nog korter. Over

't algemeen zijn de Mongolen zacht en vrede-

lievend, karaktertrekken die ook uit hun gelaat

spreken; zij hebben een kinderlijk uiterlijk en

zijn van aard flegmatiek
;
geestelijke inspanning

is aan hunne bezigheden vreemd.

Dat het Boeddhisme, beter de meest ont-

aarde vorm daarvan, het Lamaïsme, in Centraal-

en Oost-Azië zulke aanzienlijke vorderingen

heeft gemaakt is, ten deele althans, onge-

twijfeld aan den vredelievenden aard der

Mongolen te danken. Persoonlijke dapperheid

kennen zij niet, misschien kenden ze die vroeger,

en moed hebben zij alleen wanneer anderen

hun in het gevaar voorgaan of hen weten te

magnetiseeren ; hunne veroveringstochten ge-

lukten, wanneer een van geestdrift vervuld

aanvoerder hun voorging en wanneer zij in

verhouding tot de tegenpartij bijzonder talrijk

waren.

De kleeding der mannen is de Chineesche

jas van katoen, maar des winters trekken zij

schapenvachten aan en vooral dan zijn de vrou-

wen nog alleen maar door eenigen meerderen

opschik van de mannen te herkennen. Geen
enkel kleedingstuk wordt ooit gereinigd of

hersteld, maar men draagt alles tot het uiteen

valt ; in plaats van met water en zeep wasschen

zij zich met olie en puimsteen. Hunne woningen

bestaan uit ronde, verplaatsbare hutten, met een

geraamte van houten palen door lederen riemen

verbonden ; in het midden zijn deze koepelvor-

mige tenten drie meter hoog, aan den kant

anderhalf en de middellijn is van vier tot zes

en een halven meter. Lappen vilt zijn over

dit geraamte gelegd en met wollen banden en

strikken vastgemaakt. In het midden van deze

overdekking is een rond gat dat de rook uit-

en het licht binnenlaat. Tegenover de deur is

de legerstede, een hoop vilten dekens ; rechts

daarvan hebben de bezittingen een plaats ge-

kregen, en daar hangt ook het jachtgerij en

de rij-spullen. Verder het keukengereedschap^

de lederen zak waarin de koemisj wordt bereid,,

ketels, schalen, nappen en drinkvaten ; ook

hangen er eenige stukken vleesch en op den

grond liggen dierenhuiden als zitmatjes. Rijken

en armen hebben hetzelfde huisraad, maar bij

de meergegoeden zijn de ketels iets grooter

en de zakken die de eigendommen bevatten —
het kabinet onzer voorouders 1 — hebben een

inhoud van meer waarde, lederen tuigen, huiden

en kleederen, terwijl zij bij de armen met afge-

dragen lompen en schapenwol gevuld zijn.

Behalve de menschen huizen er 's winters in

de tenten — die mede tot keuken dienen —
ook kalveren, lammeren en honden. Het is er

dan ook onbeschrijfelijk vies, vol gedierte en

ongedierte ; gereinigd worden de tenten nooit,,

alleen bij de periodieke verhuizing blijft er

eenige ongerechtigheid achter
;
gereinigd wordt

ook nooit het vaatwerk, tenzij men het uit-

likken met de tong en het uitschrappen met

den vinger eene reiniging noemt. Dag en
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Khan Wang, een Mongool van Koeldsja.

nacht brandt er een met kameelmest gestookt

vuur onder den theeketel, die nooit ledig

is, hoewel zijn inhoud, bestaande uit thee,

gierstemeel, zout, boter en melk onophoudelijk

aftrek vindt. Een smakelijke eter onder de

Mongolen nuttigt wel vijf kilo schapenvleesch

per dag ; brood maken zij niet, hoewel zij het

baksel der Chineezen op prijs stellen
;
op de

grenzen van Siberië wordt roggebrood genut-

tigd, maar overigens eet men het meel in

brijvorm. Gerookt wordt er geweldig; alles

rookt, zelfs zuigelingen en alles bedrinkt zich,

behalve de jonge vrouwen en de kinderen.

De mannen houden zich voornamelijk bezig

met de verzorging der reeds genoemde huis-

dieren, gemakkelijk werk des zomers, lastig in

den winter, omdat het vee niet in stallen, maar

onder den blooten hemel overnacht, ook bij

ruw weder. Op jacht gaan zij ook en alles

wat daartoe noodig is wordt thuis gemaakt

;

zij looien de huid tot leder, maken dekens

van vilt, toornen, zadels en bogen ; messen

bezitten slechts enkelen, en wat er verder

noodig is koopt de Mongool van de Chineezen

of van Russische kooplieden als hij in Kjachta

of in Oerga mocht komen.

Voor het huishouden, voor de kinderen en

voor de onaangename dingen zorgen de

vrouwen, die bijna hun gansche leven in de

tent doorbrengen
;

zij zijn goede huismoeders,

maar hebben een nogal vrije opvatting van het

huwelijk, waaruit blijkt dat niet juist het vele

uitgaan ongunstig werkt in deze richting. Maar

noch van de vrouw, noch van de dochter

wordt door de Mongolen ingetogenheid ver-

langd
;
zonderling zou 't dan zijn dat anderen

het van haar verlangden. De vader heeft zijn

kinderen zeer lief, maar de kindereu maken

het hem dan ook niet lastig. Zij komen gemak-

kelijk ter wereld en de kleine krijgt dadelijk na

de geboorte een stuk spek om op te zuigen

;

na enkele dagen eerst begint het zogen. In een

vilten deken gewikkeld wordt het kind in een

wieg geplaatst, waar men het aan zichzelfoverlaat.
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Zelden blijft men langer op een plek dan

drie of vier weken ; wanneer het opperhoofd,

de oudste van den stam, tot opbreken heeft

besloten, dan wordt alles opgepakt en op de

kameelen geladen en de stoet gaat pratend

en rookend op weg, de hoofden vooraan; in

het droge seizoen wordt een waterrijke streek

opgezocht, in het natte jaargetijde trekt men
naar een oord dat droger ligt ; alles gaat even

kalm als bij Barnuin en Bailey en 's avonds

slaapt men weer onder de pas opgeslagen

tenten.

Mongolië wordt ingesloten door Aziatisch

Rusland, Mandsjoerije, China en het Tarim-

bekken of Chineesch Turkestan. Alleen aan

de grenzen vindt men de bevolking in steden

en dorpen bijeen
;
bepaaldelijk aan den noord-

en aan den noordwestrand liggen de plaatsen

van eenig belang, hoofdplaatsen, vanwaar het

Chineesche gezag uitgaat : Kobdo, Oeljassoetai

en Oerga, de belangrijkste handelsplaats tus-

schen Siberië en China, waarover de oude

handelsweg van China naar Rusland loopt, de

tentenstad en residentie van den groot-lama

of paus der noordelijke Boeddhisten en van

het Chineesche bestuur. De goederen die langs

den ouden karavaanweg moeten vervoerd wor-

den, gaan te Tientsin aan de golf van Petschili

scheep in door ossen de Peiho opgesleepte

booten, trekschuiten die verscheidene dagen,

soms een paar weken doen over den afstand

van vijftig uren gaans; daarna begint het

transport door de steppen, over het Achter-

Aziatisch gebergte, door de woestijn Gobi naar

Oerga, waarheen alleen het

kameelpad den weg wijst; dan

verder noordwaarts door de

steppen naar het Chineesche

Maimatsjin en het Russische

Kjachta, vlak bij elkander ge-

legen, maar toch gescheiden

door groote planken in waaier-

vorm, die de Chineezen er

neergezet hebben om hun huizen

tegen de Russische atmosfeer

te beschutten. Maimatsjin is Chi-

neesch gebleven ondanks de

nabijheid van Rusland, heeft

gebeeldhouwde poorten, ver-

gulde vlaggepalen, opgedirkte

tempeltjes met klokjes die Vrouw uit

klingelen in den wind. En Kjachta is zuiver

Russisch gebleven, heeft Russische huizen van

het sombere type. Hier begint het maanden-

lange transport op sleden of wagens, ook wel

op stoombooten — al naar het jaargetijde,

o. a. over het Baikalmeer, de grootste zoet-

waterzee van Azië, een meer zóó uitgestrekt,

dat een eiland zoo groot als België er in zou

kunnen drijven ; over Irkoetsk en Tomsk gaat

het dan naar de grensplaats Tjoemen en

naar Irbit op de Russische grens tusschen

Tjoemen en Jekaterinenburg, waar in Februari

een groote Siberische jaarmarkt is. Wat daar

niet thuis hoort gaat verder per spoor van

Jekaterinenburg over de Oeral-keten naar Perm,

om dan per boot de Karna en de Wolga of

zijn bestemming, Nisjni Nowgorod, te be-

reiken na eene reis van ongeveer zes maanden.

Het is hoofdzakelijk de thee, de lederthee die

langs dezen weg wordt vervoerd, aldus ge-

heeten omdat de kisten in een met de haren

naar binnen gekeerde huid genaaid zijn, op

wier vetten, vuilen buitenkant de Chineesche

letterteekens gekrast zijn ; van de lange reis

rust de thee uit in de skladi-tsjai, de thee-

stapelplaatsen, waar elk jaar voor meer dan

twintig millioen roebel thee wordt verhandeld

;

en achter die stapels theekisten woont, in een

matten hut, de theekoopman.

Oerga, vanwaar wij verdwaalden naar Nisjni,

het Bogdo Koeren der Mongolen of de heilige

residentie, heeft 30.000 inwoners, waarvan er

een tienduizend tot den priesterstand behooren;

deze priesters komen uit een kweekerij, een

soort van godsdienstschool, waar

de kinderen, die priesters moeten

worden, hunne opleiding krijgen.

Het heiligdom van Oerga is een

tempel met vergulde koepels en

de woning van den groot-lama,

met het 260.000 Kilo wegende

verguld-koperen beeld van Mai-

dari, den toekomstigen wereld-

heerscher. Daarnaast zien de

leemen hutten der Chineezen

en de tenten der Mongolen er

armzalig uit.

De groote Chineesche muur

was vroeger de grens tusschen

Mongolië en China; spreekt het

geschiedverhaal waarheid, dan
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Doelmanen en Sarten met vrachtkarren.

is dit werk een-en-twintig eeuwen geleden op

last van keizer Sji Hwang-Ti van de Tsin-

dynastie gebouwd door een millioen werklieden
;

ter lengte van ruim 3300 kilometer strekt de

muur zich uit van Soe Tsjou aan den voet

van den Nan Sjan tot de zee ten oosten van

Peking ; zelfs op prentbriefkaarten al, kan

men zien hoe hij er uitziet en hoe hij loopt

over bergen en door dalen ; of liever hoe de

muren er uitzien die het oorspronkelijk bouw-

werk hebben vervangen, want van den muur
uit den tijd van keizer Sji Hwang-Ti zal wel

niet veel meer over zijn. Wachttorens stonden

op dezen wal om de militaire bezetting te

waarschuwen, als er gevaar opdaagde uit de

steppen. Zoo heeft het bouwwerk langen tijd

kunnen beantwoorden aan zijne bedoeling, de

afweer der barbaren ten behoeve eener rustige

ontwikkeling der Chineezen. Stelt men de

gemiddelde hoogte op acht, de breedte op

zes meters, dan is de inhoud ongeveer 160

millioen kubieke meters. Sedert Tsjingis-Khan

in het eerst der 13de eeuw met zijn woestijn-

horden, ondanks den muur, het rijk binnen-

drong, heeft deze steenen scheiding veel van

hare strategische belangrijkheid verloren. Bij

iedere poort lag krijgsvolk en in de nabijheid

daarvan ontstond in den loop der tijden een

nederzetting, vanwaar uit later, toen ook de

Mongoolsche steppen en woestijnen door Chi-

neezen waren onderworpen en ten deele ge-

koloniseerd, het verkeer met de steppen in

Siberië kon plaats hebben.

De Chineesche regee-

ring heeft Mongolië staat-

kundig in twee zeer onge-

lijke deelen gescheiden

;

het eene omvat de Binnen-

Mongolen, die de grens-

gewesten langs Mandsjoe-

rije en China bewonen, tot

aan Tibet; het andere is

het gebied der Buiten-

Mongolen, waartoe de

Khalka's en de westelijke

Mongolen of Kalmukken
behooren ; de hoofdstad

der oostelijke Khalka's is

het reeds genoemde Oerga,

die der westelijke Oeljas-

soetai, waar de Chineesche

stadhouders resideeren. Heel in het westen

ligt Koeldsja, Oud-Koeldsja, met 15.000 inwo-

ners, en grootendeels Mongoolsch van uiterlijk,

daar slechts enkele gebouwen door hun bouw-

trant aan de heerschappij der Chineezen her-

inneren. Het in 1764 door de Mandsjoes

gestichte Nieuw-Koeldsja of Ili, in het dal van

de Ili, ligt geheel verwoest. Tot 1871 was

Koeldsja Chineesch, daarna Russisch, en sedert

1881 is 't weder Chineesch. De bevolking

bestaat uit Doenganen, Chineezen, Mandsjoes en

Sarten, die uit Kashgar kwamen. Nadat zij

door den oorlog van 1877 erg' was achteruit-

gegaan in aantal, wordt zij thans weder op

30.000 geschat. Er gaat over Koeldsja veel

handel tusschen Aziatisch Rusland en Centraal-

Azië ; uit het binnenland worden goud, nefriet,

tegelthee, vee, hertshoorn en huiden ingevoerd,

uit Aziatisch Rusland hoofdzakelijk manufac-

turen, houtwaren, vilt, glas en ijzer. De
nijverheid heeft nog geen hooge vlucht ge-

nomen en levert zijden stoffen, ijzerwerk

en slechte zeep. Oud-Koeldsja is een vier-

hoekige stad met zeer hooge, aarden wallen,

breed genoeg voor twee wagens, en zes kilo-

meters lang ; de stad heeft maar twee groote

straten, die elkander rechthoekig snijden, en

leemen huizen met platte daken, die evenals

de Joemma- en Doengan-moskeeën, de Turksche

afkomst der bouwmeesters verraden.

Feitelijk zijn we door van Koeldsja te spre-

ken in Chineesch Turkestan, ook een der bij-

of nevenlanden van China, gekomen ; men
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noemt dit land ook het Tarim-bekken, omdat

de Tarim-rivier de eenige is van alle rivieren

die op de hooge randgebergten

ontspringen, welke zich tot een

geheel rivierstelsel ontwikkelt en

van west naar oost dit betrekkelijk

laag gelegen bekken doorstroomt.

Het Tarim-bekken of Chineesch

Turkestan is een gebied zonder

afvloeiing en wordt aan drie zijden

door hooge berglanden ingesloten :

door den Pamir, het Tién Sjan-

stelsel en den Kwen Loen, over

welke gebergten alleen moeilijke

passen toegang verleenen tot de

dalen van Syr, Amoe en Indus

;

naar het oosten gaat het bijna on-

merkbaar over in de oude binnen-

zee, wier plaats tegenwoordig wordt

ingenomen door het zoogenaamde

Han Hai, welke naam uitgedroogde

zeebedding beteekent. De best be-

gaanbare pas, de eenige die het

geheele jaar door gebruikt kan

worden, is de Terek Davan, die

van Kashgar naar Ferghana leidt

en waarlangs de karavanen Oost-

Turkestan binnentrekken en verla-

ten. Van de hooge randen afkomen
tal van beken, welker water de rij

van oasen onderhoudt, die langs de

randen van Chineesch Turkestan

liggen; bijna alle smoren reeds spoe-

dig in het zand der steppen en woestij-

nen, alleen de Tarim krijgt een grootere lengte

en ontwikkeling, gevoed als zij wordt door drie

of vier rivieren. De waterstand in de Tarim

is zeer afwisselend. Gewoonlijk vriest zij dicht

in November; op beide oevers strekken zich

met riet bewassen meren en moerassen en

verderop kale zandwoestijnen uit; boven het

meer Kara Boeran splitst zij zich in verschei-

dene armen, die weder samenvloeien en daarna

stroomt de rivier uit in het Lob Nor, een groot,

langwerpig meer of moeras, met rietbosschen

omzoomd. De westelijke helft heeft nog zoet

water, het oostelijke deel is echter zeer zout.

Hoe geringer de toevoer van water is, des

te meer stijgt het zoutgehalte. Het verschijnsel

dat een gedeelte van het meer zout, een ander

zoet is, komt in Midden-Azië meer voor. De

Kaspische Zee vertoont het eveneens; daar

neemt van de Wolga-delta zuidwaarts het

Man uit Turkestan.

De Volken der Aarde VIII.
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zoutgehalte steeds toe. De berichten over het

Lob Nor loopen zeer uiteen tengevolge van

de neiging die deze waterplas vertoont om
langzaam in te krimpen. „Et le grand lac, ou

est il?" vroeg prins Henri van Orleans op zijn

reis „De Paris au Tonkin a travers le Tibet

inconnu." II n'y a pas de grand lac. — Et le

Tarim? que devient-il? — II diminue, diminue

pour finir par disparaitre." De omwonenden
van het Lob Nor doen als de wateren van

de Tarim : zij trekken zich langzamerhand

terug; de hutten zakken ineen, de gehuchten

verdwijnen, overal beginnen biezen op te

schieten, groeiende tot reusachtig riet, totdat

ook zij door gebrek aan vocht uitdrogen, om-

waaien en sterven. Dan komt het zand, het

alles gelijkmakende, de vroegere woonplaatsen

van menschen als iets nutteloos bedekken,

leemen hutten en houten huizen, de verdroogde

flora, alles ; als een zwaar kleed ligt het over

de geheele streek waaruit de levensgeheugenis

ganschelijk verdwenen is. Volgens de over-

leveringen was het Lob Nor eertijds binnenzee

en de Chineesche kaarten geven er een voor-

stelling van, die wel geschikt was om de eerste

Europeesche onderzoekers te doen gelooven

dat zij uit den koers waren geraakt; allengs

verandert de omschrijving, de zee wordt een

meer, het meer een vijver, deze een moeras,

een plas. Het schijnt dat een opleven van den

akkerbouw in de oasen van Oost Turkestan,

tengevolge van den tegenwoordigen vreedzamen

toestand, veel water aan de affluenten van de

Tarim onttrekt, waardoor de toevoer naar het

Lob Nor steeds geringer wordt.

Weinig bekend is nog de zuidhelft van het

Tarim-bekken, de zandwoestijn Takla Makan,

waar zand- en stofstormen heerschen. Over-
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stoven puinhoopen van steden langs den zuid-

rand zijn hier de sprekende bewijzen van de

verwoestende werking dezer woestijnwinden.

Weken lang kan men daar reizen en door den

mist van zwevende stofdeeltjes niets van de

groote bergen zien. En dagen lang kan men
er reizen zonder een menschelijk wezen te

ontmoeten ; het dichtst is de bevolking aan

de randen en het Chineesche element heeft

zich het stevigst genesteld in de steden Jarkand,

Kashgar, Koeldsja en Khotan ; al de steden

en zoogenaamde steden liggen langs den rand.

De handel van Turkestan met China berust

in laatstgenoemd land bij de bewoners der

Chineesche noordelijke provincie Sjansi, en deze

hebben ook het monopolie van den handel

met Mongolië. De Mohammedaansche opstand

heeft aan deze handelsverbindingen geen goed

gedaan, maar daardoor veranderde niets

aan het opmerkelijk feit, dat de pro-

vincie Sjansi bij uitstek goede financiers

en rekenaars oplevert; al de groote

bankzaken in de voornaamste steden

in China zijn in hunne handen ; boek-

houders en handelsbedienden zijn mede
veelvuldig uit Sjansi afkomstig. Telkens

keeren zij naar hunnen geboortegrond

terug, steeds in betere conditie en

eindelijk blijven zij er weder voor goed.

Zoodoende is Sjansi, hoewel zeer berg-

achtig en weinig vruchtbaar, een der

rijkste provincies geworden, met een

bijzonder groot aantal vermogende fami-

lies. Wel eigenaardig : China heeft meer

van dergelijke specialiteiten, en wat

opvallend is, de verschillende soorten

van intellectueele ontwikkeling worden

vaak door de politieke grenzen van

elkander gescheiden. Zoo is Shanghai

door hare gunstige ligging en andere

natuurlijke voordeden, ondersteund door

velerlei kunstwerken, een handels- en

scheepvaart-stad uit duizenden. Maar de

menschen van Shanghai bemoeien zich

met handel en scheepvaart maar heel

weinig
;
hoofdzakelijk doen zij aan land-

bouw en verder bezorgen zij het binnenlandsch

verkeer. Voor datgene wat Shanghai belangrijk

doet zijn, komen er menschen uit Ningpo, een

stad in de provincie Tsjekiang, ook een haven-

plaats, maar veel minder gunstig gelegen. In

Shanghai zijn bijna alle bootwerkers, sjouwers,

handwerkslieden, kooplui, winkeliers, bedienden,

koks, schrijvers, tolken en zoo voort, menschen

van Ningpo, waarheen zij terugkeeren wanneer

hun buidel voldoende is gevuld. Voor een

groot gedeelte is in hunne handen de scheep-

vaart ter zee en op de Jangtsekiang, voorts

hebben zij aandeel in de ondernemingen der

vreemdelingen en gevoelen iets voor de eischen

die een Europeaan aan het leven stelt. Wij

hebben dus hier het merkwaardige geval, dat

menschen van buiten en niet de ingezetenen

zeiven profiteeren van de voordeden, die een

plaats aanbiedt.

Het Tarim-bekken was te allen tijde een

belangrijk doortochtsgebied voor den handel

tusschen China en de gebieden van de Oxus
en de Jaxartes of ook naar Perzië en Indië.

Doenganen-vrouw uit Koeldsja.

Grieksche en Chineesche kooplieden ontmoet-

ten elkander op dezen „zijdeweg" ; zoowel

de Boeddhistische zendelingen en de Arabische

kooplieden, als Marco Polo, de Venetiaansche

reiziger, en andere Europeesche reizigers, rustten
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zich uit in de oasen langs den rand van het

Tarim-bekken, hetzij ze den tocht door de

woestijnen van het binnenland reeds achter

den rug hadden en de reis over den hoogen

Pamir nog moesten beginnen, hetzij ze in om-

gekeerde richting reisden. Hoe ginds het reizen

is? Wel, dat hangt af van den weg dien men
kiest. Wanneer men de gewone en bekende

routes neemt door Centraal Azië, dan reist men
er heel gemakkelijk. Het is nu al tien jaar

geleden dat twee Amerikanen op een tandem

Centraal-Azië doortrokken. Zij reisden over

Constantinopel, Teheran, Askabad, Merw,

Boechara en Tasjkent, dat in West-Turkestan

ligt ; vandaar trapten zij naar het bovenge-

noemde Koeldsja en verder naar Oeroemtsji

en Hami, waar de tocht door de woestijn

Gobi begon ; twaalf dagen waren zij in de

woestijn en vonden het zand meestal hard

genoeg om te rijden
;

bij Soe-tsjeoe bereikten

zij den grooten muur, volgden dien tot Lan-

tsjeoe aan de Hwang-ho. Vervolgens trokken

zij in zuid-oostelijke richting naar Singan en

daarna, noord-oostelijk, over Pingjang en Tai-

joeën, door het dal der Foenho, naar Paoting

en Tientsin. De fiets hield het goed uit en

moest slechts eenmaal hersteld worden toen

ze in Paoting een trap van een ezel had ge-

kregen, die blijkbaar dezen concurrent een

kwaad hart toedroeg. Heel anders is 't wanneer

men de gebaande wegen verlaat ; toen de

Zweedsche reiziger Sven Hedin in 1895 uit

Kasjgar vertrok om de woestijn Takla Makan
tot aan de Khotan-rivier te doorkruisen, onder-

nam hij wat te voren door niemand beproefd

was. Den io(len April verliet hij Merket en
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tot den 2i sten kon men nog eenig water krijgen

door in den grond te graven, maar toen was

er in oostelijke richting niets meer te zien

dan zandduinen en de reiziger gaf last om op

de kameelen voor tien dagen water mede te

nemen. De man die er voor zorgen moest,

nam echter voor slechts vier dagen mede, en

toen zulks bleek, hield hij vol dat men zeker

niet verder dan vier dagreizen van de rivier

af was, hetgeen door de kaarten bevestigd

scheen te worden. Maar toen het water op

was, strekte de woestijn zich nog naar alle

richtingen uit als een groote zee van onafge-

broken zandduinen. Het bleek een afstand te

zijn van dertien dagen en dus was de karavaan

neeen dagen zonder water. Menschen en dieren

vielen dood neder, alleen Sven Hedin, met

één drager en één kameel bereikten geheel

uitgeput de Khotan-rivier. Haast al de bagage

was verloren gegaan. Zoo zijn vaak de onder-

vindingen van de menschen die de kaart

maken.

Tusschen Kashgar en Khotan ligt een ge-

baande weg, dien Hedin kort daarop is langs

getrokken; die weg is door de Chineesche

overheid verdeeld in zoogenaamde potajs en

telkens ontmoet men een pyramide, mede
potaj geheeten, van klei rond een houten ge-

raamte en ongeveer vier meter hoog, een

soort mijlpalen dus. Maar wie nu zou meenen

dat de afstanden tusschen de verschillende

potajs overal gelijk waren, vergist zich ; de

Vrouwen uit Turkestan.
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afstand is om en bij drieduizend of een vier-

duizend meter, het verschil is wel eens 900
meter. Het ligt voor de hand, dat er bij het

oprichten van de potajs voornamelijk op gelet

is of er klei en hout voorhanden was ; zoo

niet, dan zette men de paal ter plaatse waar

materiaal aanwezig bleek. Wanneer niet een

ernstig reiziger als Sven Hedin 't vertelde, die

zelf de potajs met de meetketting naging, dan

zou men denken aan eene chinoiserie, uitge-

vonden door iemand die 't Rijk van het Mid-

den niet erg mag lijden.

Verleden jaar, in Mei 1901, trachtte hij van

Oost-Turkestan naar Tibet te komen, trok het

Kwen-loen-gebergte over met een voortreffelijk

uitgeruste karavaan, maar onder een sneeuw-

storm en bij een temperatuur van 30
0

Celsius.

Spoedig vernam hij dat pelgrims en yakjagers

het bericht van de vorming eener groote ka-

ravaan onder een Europeaan reeds naar Lhassa,

de hoofdstad van Tibet, hadden overgebracht

en men moest er dus op voorbereid zijn, dat

de noordgrens van eigenlijk Tibet scherp be-

waakt zou worden. Hedin besloot toen het

grootste gedeelte zijner karavaan hem langzaam

te laten volgen en zelf met slechts enkele met-

gezellen naar Lhassa te reizen. Als Boerjeet ver-

kleed en alleen door een Boerjeetschen kozak

en een monnik vergezeld, vertrok hij 27 juni naar

het zuiden om met snelle marschen de geheim-

zinnige stad te bereiken ; zonder succes echter,

want in de provincie Nagtsjoe werden de drie

mannen door een wachtpost van de Tibetanen

aangehouden, die Hedin als Europeaan her-

kende en hem gevangen hield tot de gouver-

neur der provincie zou beslist hebben. Deze ver-

bood Hedin ten stelligste door te reizen en zond

een escorte om hem naar zijn karavaan terug

te brengen. Na langdurige onderhandelingen

kreeg hij eindelijk vergunning den terugtocht

naar het westen in plaats van naar het noor-

den te doen en in de richting van Kasjmir

te vertrekken.

Minder fortuinlijk deze Zweedsche reiziger

dan de Zeeuwsche, onze landgenoot Samuel

van de Putte, die omstreeks 1730 te Lhassa

kwam ; het verschil tusschen het wedervaren

van beide reizigers is nog grooter dan men
vermoedt, want Sven Hedin trachtte vergeefs

in Tibet, Van de Putte poogde vruchteloos

er uit te komen. Na onzen landgenoot zijn

er herhaaldelijk reizigers in Tibet geweest,

maar vóór hem was behalve de Jezuïten Desi-

deri en Freyre ( 1
7

1
4 — 1 6) nog geen Europeaan

er in geslaagd van Hindostan uit Lhassa te be-

reiken, terwijl de weg uit China over Lhassa naar

Hindostan alleen door de paters Grueber en

Dorville ( 1 66
1
) was afgelegd. Van de Putte

zelf schrijft over de pogingen om door den

Chineeschen muur te komen het volgende

:

„Den seer berugten, weêrgaloosen, over ber-

gen en dalen, voor veele eeuwen tegen d'in-

vallen der Tartaren opgerigten, groten Chi-

nesen grenswal, ben ik op drie verscheiden

plaatsen gepasseerd en eindelijk de vierde

intogt met een gedeguiseerde naam en inlandse

kleding, mijn Europees wezen en blauwe oogen

onder voorwending van ziekte zooveel doenlijk

onkenbaar gemaakt, en in een talrijke kemel-

trayn van een aanzienlijk Lama of priester,

eene dier lastbeesten aan de hand leydende,

alle de Chinese wagten, die zedert den aanvang

van den actuelen oorlog tussen den Keizer

en de Ziongaren (Dsjoengaren) order op order

ontvangende, niemand zonder patenten der

Mandarins even gementioneerden wondermuur

in of uyt te laten trekken, zeer nauw toezien

en onderzoeken, tot binnen Peking doorgeko-

men." De zinbouw is gebrekkig, de zin dui-

delijk. Uit een andere bron weten we, dat

de reiziger driemaal in den loop van veertien

maanden aan den „gementioneerden wonder-

muur" werd teruggewezen en inmiddels in een

klooster van Boeddha-priesters vertoefde. Ein-

delijk nam een Tartaarsche priester, die de

jaarlijksche schatting naar Peking ging brengen,

Van de Putte mede ; deze vermomde zich als

kameeldrijver en kwam aldus door de poort.

Jammer, dat hij bij uitersten wil bepaalde dat

zijn journaal en aanteekeningen zouden ver-

brand worden.

Nog steeds behoort Lhassa, de heilige stad

van Tibet, tot de meest geïsoleerde plekken

der wereld en zeer terecht heeft men onlangs

beweerd, dat het gemakkelijker is door te

dringen in het hartje van het Midden-Afri-

kaansche oerwoud of zelfs te midden der

ijs-eilanden van Frans-Jozefland, dan in die

groote stad, toch gelegen vlak bij het dichtst

bevolkte gedeelte der aarde. Trouwens van

het gansche kolossale Tibetaansche hoogland

kan men zeggen, dat het meer dan een ander
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deel van het groote Chineesche rijk heeft

.-weerstand geboden aan invloeden van buiten.

De natuurlijke gesteldheid van het land zorgde

er voor dat dit isolement bewaard bleef

:

Tibet is een citadel, een van het westen naar

het oosten in hoogte langzaam afnemend plateau

van minstens twee millioen vierkante kilometers

en van een gemiddelde hoogte van stellig

meer dan vierduizend meters. De oostrand,

eigenlijk het geheele oostelijk deel is nog

weinig bekend. Behalve de natuur zorgde voor

kende landen, zooals blijkt uit zijne mede-

deeling, dat hij in den zomer van 1900 vijf-

tienhonderd kilometer aflegde door een gehêel

onbekend gebied.

De karavaan bestond uit : den reiziger, zes

helpers, zeven kameelen, twaalf paarden,

schapen, enz. Een der manschappen overleed

onderweg, drie kameelen stierven en negen

paarden ; den geheelen tijd bevond men zich

op een hoogvlakte van 5000 meters boven de

zee. De karavaan trok de Arka-Tag over, de

Tibetaansche vrouwi

het isolement de Chineesche regeering; aan

Chineeschen invloed is het te wijten, dat Tibet

zoo lang heeft weerstand geboden aan den

wensch der westersche mogendheden om het

land voor het Westen toegankelijk te stellen.

De thee komt nu uit West China in Tibet en

zou dan misschien door de thee uit Britsch-

Indië verdrongen worden.

In het noorden van Tibet heeft het laatst

de pas genoemde Sven Hedin gereisd ; ook

daar liggen nog uitgestrekte, geheel onbe-

hoogste bergrug der wereld, uit vier even-

wijdige ketenen bestaande. Een van de ergste

bezwaren was de voortdurende westewind, van

sneeuw- en hageljachten vergezeld ; de koude

op deze bergvlakte, zoo hoog als zeventien Eiffel-

torens opeengestapeld, was 20 graden Celsius

onder nul. In 84 dagen ontmoette de karavaan

geen mensch, maar wel bleek het land rijk

aan antilopen, beren, wilde schapen en geiten.

Heel Tibet is zoo dun bevolkt; op een opper-

vlakte die meer dan de drievoudige van
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Oostenrijk-Hongarije beslaat, wonen zoo weinig

menschen dat men voor een vierkanten kilo-

meter op een cijfer van 3.6 komt; in China

wonen er op dezelfde oppervlakte 60 personen.

Het land is zeer ongelijkmatig bewoond,

want op het Hoogland van Khor woont bijna

niemand en Ngari in het westen is mede zeer

dun bevolkt ; de meeste menschen wonen in

de zuidelijke provincie Tsjang en Wei in het

hooge dal van de Sanpo. Vele steden en

dorpen zijn alleen des zomers bewoond.

Eigenlijk is Tibet heelemaal geen land voor

menschen ; door de groote hoogte is de lucht

zeer ijl, en deze verdunde lucht veroorzaakt

spoedig vermoeienis na de minste inspanning;

de gebergten in het zuiden weren de warme
winden, de bergen in het noorden verheffen

zich slechts weinig boven de hoogvlakte. De
dagelijksche temperatuurs-veranderingen zijn

zeer aanzienlijk. Stormen doet 't er geweldig,

vooral in 't voorjaar, zóó dat niet alleen stof-

wolken maar zelfs steentjes opwaaien. Des

zomers is 't bijzonder heet en des winters

bijzonder koud. Maar niet altijd is het klimaat

oorzaak van de verlatenheid van sommige

plaatsen gedurende een gedeelte des jaars.

Zoo is Gartok, de tijdelijke hoofdplaats van

de zuidwestelijke provincie van Tibet, en

waarschijnlijk de hoogstgelegen markt der

wereld, des winters geheel verlaten; in Au-

gustus en September worden hier de met

zwarte yakhuiden bekleede tenten der Tibe-

tanen, de witte tenten der Hindoes en de

joerten der mannen van Kasjgar opgeslagen

en dan is er tijdelijk een bedrijvige drukte.

Van de zevende eeuw af, toen het Boeddhisme

zijn intocht in Tibet deed, en daar tot staats-

godsdienst werd verheven, is het land een

priesterstaat geweest en gebleven. Sedert

752 zou Tibet schatplichtig zijn aan China;

in de veertiende eeuw is de zetel van het

Boeddhistische opperhoofd van China naar

Tibet verlegd en sedert de 1

5

e eeuw heeft

zich hier de cultus van den Dalai Lama, den

Boeddhistischen paus ontwikkeld, wiens invloed

sedert de i8e eeuw sterk toegenomen en thans

in heel Centraal-Azië en China merkbaar is.

Tibet is met Ceylon het vroegste toevluchts-

oord geweest van het Boeddhisme toen dit uit

Indie moest wijken; maar zuiver bewaard werd

er Gautama's leer niet, integendeel ; door de

invoeging van booze geesten, bijgeloof en

toovenarij wisten de leiders den nieuwen gods-

dienst aannemelijk te maken voor de ruwe
bevolking en zonder veel moeite konden deze

meer ontwikkelde vreemdelingen den ouden

godsdienstvorm van de baan schuiven ; het

slot was de hiërarchie, die met hare twee

groot-lama's den Dalai Lama te Lhassa en den

Pantsjenrinpotsjé te Tasjiloempo, eindelijk ook

de staatkundige heerschappij over Tibet ver-

kreeg. De regeering van Tibet berust formeel

in handen van deze twee opperste lama's, onder

wie twee aanzienlijke Mandsjoersche residenten

staan, daar Tibet staatkundig een deel van het

Chineesche rijk is. De Dalai Lama kan slechts

met toestemming van den keizer van China

worden aangesteld en om de twee jaren worden

geschenken, als een zachtere vorm van schatting

van Lhassa naar Peking gebracht. Behalve

dit staatkundig overwicht hebben, zooals wij

zagen, de Chineezen zich ook in maatschappe-

lijk opzicht in Tibet doen gelden
;

zij hebben

alle andere volken van de Tibetaansche markten

geweerd, terwijl hunne eigene kooplieden door

het geheele land trekken en Chineesch geld

tot in de uiterste hoeken circuleert.

Het hoogland van Khor, een gebied zonder

afstrooming naar den Oceaan, ligt in het

noordelijk midden des lands, heeft talrijke

zoutmoerassen en zoutwatermeren; ingedroogde

rivierbeddingen op de hoogvlakten en klaar-

blijkelijk door stroomend water uitgeslepen

ravijnen doen vermoeden dat de waterrijkdom

hier in een vroegere periode grooter moet zijn

geweest. Op ruim vierduizend meter boven

den zeespiegel en 74 meter boven de tegen-

woordige oppervlakten der Pankgong-meren

heeft men banken van zoetwaterschelpen ge-

vonden, terwijl de tegenwoordige meren een

zoutgehalte van 1.3 pCt. bezitten.

Er is dus blijkbaar wel een en ander ver-

anderd in deze buurt. Waterrijke bergbeken

stortten eens hun voorraad in deze water-

bekkens uit, toen veel dieper en omvangrijker

dan thans, tot de afstrooming, waar de afvoer-

weg steeds dieper werd uitgeslepen, bij toe-

nemende droogte ophield en de meren ach-

terbleven, onder het droger wordend klimaat

onderworpen aan een uitdampingsproces, dat

hen allengs den tegenwoordigen omvang en

spiegel deed bereiken. In het zuiden de
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provinciën Tsang, Wei en Kham, in het westen

Ngari, thans het grensland van Indië, nadat

zoogenaamd Klein Tibet aan de boven-Indus

in 1846 bij het Britsch-Indische rijk is ge-

voegd, en tot Kasjmir behoort. Zoo is ook

Leh in Ladak aan de Indus gelegen een stad

van het Indische rijk van Engeland geworden,

maar Tibetaansch gebleven, met leemen hui-

zen, die kleine vensters en platte daken heb-

ben, bewaakt door het zeven verdiepingen

hooge Gyalpo-paleis en de twee citadellen.

Er gaat nu, hoewel Klein Tibet onafhankelijk

is van Groot Tibet, toch nog elke drie jaar

uit Leh een commissie van gegoede kooplui

naar Lhassa, in naam van de regeering van

Kasjmir, om den Dalai Lama te begroeten en

geschenken aan te bieden. Op zijn beurt

geeft de Dalai Lama aan de terugkeerende

commissie groeten en geschenken mede

voor den koning van Kasjmir. Daaren-

boven zendt de Dalai Lama ieder jaar een

koopman van Lhassa naar Leh, een ge-

woonte die al 200 jaar bestaat. Op die

jaarlijksche reis maakt de handelaar van

Lhassa kosteloos gebruik van vervoer-

middelen; men rekent ongeveer 250 yaks

en paarden als lastdieren en 1 5 rijpaarden
;

gedurende zijn verblijf te Leh. dat acht

maanden duurt, ontvangt hij van de

Kasjmirsche regeering kosteloos voedsel

en bedienden. De voornaamste artikelen

die hij medebrengt zijn thee, muskus,

stokjes wierook, medicijnen en Chineesche

topazen. Van Leh vervoert hij naar Lhassa

saffraan, gedroogde abrikozen, suiker, ko-

ralen en zijde. Tegenwoordig verkoopt de

regeering van Lhassa dit baantje aan den

hoogsten bieder onder de Lhassa-koop-

lieden en wegens de voordeden is het

zeer in trek.

Leh is de marktplaats van een grooten

internationalen handel. Indiërs en Kasjmi-

ries brengen er de producten van hun

land en verkoopen die aan de Yarkandies

of ruilen met de Turken de producten van

Kasjmir en Indië voor hetgeen Turkestan,

China en Lhassa opleveren. De schreeuwe-

rige Kasjmiri kan op den statigen Yar-

kandi in 't geheel geen indruk maken;

de slimme Chinees vindt zijne evenknie

in den sluwen Pers, en de hoogmoedige

Pathaan (uit Afghanistan) heeft voor den slaaf-

schen Hindoe niets dan verachting en haat.

Een Hollander die te Leh woont en ver-

leden jaar tijdelijk hier te lande vertoefde,

vertelt dat hij in die plaats, op ongeveer 3500
meters boven de zee gelegen, met veel zorg

aardappelen, bieten, sla, boonen en erwten

heeft gewonnen ; van de runderen vindt hij de

kruising van yak en koe het beste en sterkste

;

dit dier bezit de goede geaardheid van de

koe en het verstandsvermogen en de draag-

kracht van den getemden yak; de kruisdieren

zijn ook vruchtbaar
;

zij worden altijd gebruikt

om te ploegen en ook als lastdieren zijn zij

bijzonder geschikt, vooral wanneer een hooge

bergpas moet beklommen worden, omdat hun

Vrouwen en meisje uit Ladak.

De Volken der Aarde VIII. 31
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stap op de enge paden langs de bergranden

zoo zeker is. De mannen in Klein Tibet

kleeden zich 's zomers en 's winters met een

zeer wijde wollen broek ; aan de voeten dragen

zij gewoonlijk groote wollen sokken, waarvan

zool en hiel uit één stuk geitenvel bestaan;

het bovenkleed gelijkt veel op een kamerjapon

en is ook van witte wol. Knoopen ontbreken,

maar de losse panden worden vastgehouden

met een gordel van gekleurd katoen of wol,

waaraan het gereedschap hangt ; een mes, een

lepeltje en voor de geletterden een inktpot in

een lederen zakje ; en in den gordel steken

een pennenkoker en een pijp. Het hoofd

wordt bedekt met een pet die het gezicht vrij

laat en de ooien en het achterhoofd tot aan

den hals beschermt. Het zwarte hoofdhaar

der mannen wordt van het voorhoofd tot aan

de kruin van het hoofd afgeschoren ; het haar

van het achterhoofd laat men groeien en

vlecht het samen mei zwart garen, totdat de

vlecht lang genoeg is om door den gordel

vastgehouden te worden. Met baarden en

knevels zijn de Tibetanen zeer stiefmoederlijk

bedeeld. Der vrouwen kleeding komt veel over-

een met die der mannen, maar eerstgenoemden

dragen altijd een donkerbruin overkleed
;

zij

laten zich het hoofdhaar niet afscheren, maar

vlechten daarin aan beide slapen een halfronde

plak van garen, die den indruk geeft alsof

zij, als de trekpaarden in Europa, oogkleppen

dragfen. Het overige haar wordt in dunne

vlechtjes opgemaakt, die, met garen verlengd,

soms tot ver over den gordel op den rug

hangen; die verschillende vlechten zijn van

onderen aan elkander verbonden door een

koordje. De middenscheiding van het haar

wordt bedekt door de peirak (zie de afbeel-

dingen op bladz. 241 en 243) een stuk zwart

leder dat aan beide oogkleppen is vastgehecht

en van het voorhoofd achterwaarts tot halver-

wege den rug valt. Dit stuk leder is bedekt

met al den persoonlijken rijkdom van de

draagster, nl. met blauwe en groene turkoozen,

die voor dit doel uit China in Klein Tibet

worden ingevoerd ; de steenen zijn echter

dikwijls slechts Chineesch namaaksel, waarvoor

de prachtzieke vrouw of vriend of man de

volle waarde betaalt van een echten steen.

Een goede peirak, die ongeveer 20 centimeters

breed en 2 r
/2

of 3 voet lang is, heeft een

waarde van ongeveer ƒ 300.— . Voor het

galakostuum worden aan de peirak nog acht

of tien snoeren bloedkoralen toegevoegd, die

van den linkerschouder tot aan het eind van

de peirak overhangen. In het dagelijksch

leven worden deze snoeren niet gedragen ; de
peirak wordt echter nooit afgelegd. Het vrou-

wen-costuum is niet volledig zonder de scha-

penvacht die met de wol naar binnen op den
rug wordt gedragen, deels ter verwarming,

meestal voor het niet beschadigen van het

opperkleed, want in Klein Tibet worden al

de vrachten op den rug gedragen, niet op het

hoofd. De schapenvacht beschut ook de op
den rug hangende peirak gedurende de dage-

lijksche bezigheden ; maar bij gelegenheid van
feesten, wanneer de schapenvacht overdekt

met een vuurrood katoentje gedragen wordt,

hangt de peirak zichtbaar in hare lengte en

sierlijkheid buiten op de vacht.

Ook van het verkeer over de rivieren vertelt

onze landgenoot aardige dingen. Wanneer de
rivier te woest is, zoodat men ze niet kan
doorwaden en gedurende den zomer het water

te hoog rijst, zoodat geen vaste brug gebouwd
kan worden, bedient men zich öf van een
takkenbrug of van een overzetpont. De brug
wordt gemaakt van berkentakjes; aan beide

oevers zijn de takken-leuningen goed vastge-

maakt in den grond door er zware rotsblokken

op te leggen; van de leuningen hangen, op
een afstand van twee of drie voet, dunne
touwen van gevlochten takjes, waaraan een

eveneens van takjes gevlochten loopplank is

bevestigd van één voet breedte. Daar slechts

de uiteinden der leuningen gesteund worden,

zinkt de brug zoodra men er op stapt, en

vormt een hoek, die scherper wordt naarmate

men het midden van de brug nadert en naar

gelang de voetganger zwaarder is. Noch bij

het dalen, noch bij het klimmen gevoelt men
zekerheid van stap, te minder daar de geheele

toestel in de richting van den rivierloop gaat

slingeren. De overzetpont bestaat uit 18 of 24

toegenaaide en opgeblazen schapen- of geiten-

huiden, aan elkander verbonden en door een

raam van dunne takken overdekt. Met de

beide stuurlieden kan maar één persoon ver-

voerd worden ; men laat de pont te water en

de beide mannen trachten haar naar den

overkant te boomen ; maar de stroom doet
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ook mede en ongeveer een kilometer lager,

stroomaf, komt het vaartuig aan den wal

;

nadat de bemanning en de passagier gelost

zijn, trekt men het vaartuig op het droge en

draagt het twee kilometers stroomop, brengt

het daar weder te water en nu komt het on-

geveer op de plaats van afvaart weder aan.

Wanneer men niet gehaast is, heeft dit ver-

voermiddel veel bekoorlijks en als men ziet

hoe onhandelbaar onze nieuwerwetsche stoom-

ponten nog doen, dan is er geen reden om
op deze volgeblazen schapenvellen laag neer

te zien.

Oost-Tibet is een met kolossale bergmassa's

bezet hoogland, omtrent welker richting men
nog in groote onzekerheid verkeert ; de kennis

die men van deze streken uit oude Chineesche

kaarten heeft geput, is nog slechts zeer onvol-

komen uit nieuwere berichten aangevuld. Ten
oosten van het woeste bergland van Oost-Tibet,

waar nergens in de nauwe rivierdalen een dichte

bevolking huist, liggen de vruchtbare, dicht-

bevolkte rivierdalen van westelijk China. Hier

grenst het Tibetaansche Minjak aan het Chi-

neesche Szatsjvvan. Oost-Tibet is zeer schraal

bevolkt en de enkele woeste stammen die dit

bergland bewonen, zijn alleen in naam onder-

danen van het Chineesche rijk
;
zij bemoeilijken

niet minder dan de natuur zelve het binnen-

dringen in dit land. De noordrand van Tibet

wordt gevormd door het Kwen-Loen, een

bergstelsel met een zeer hoogen kam, misschien

wel 6000 meter, waarboven de hoogste toppen

betrekkelijk weinig uitsteken ; een eenigszins

saai gebergte, eentoniger dan het Himalaja,

doordien de droge lucht en de geringe hoe-

veelheid regen en stroomend water de ver-

weringsproducten op hun plaats hebben doen

blijven, waardoor de berghellingen geen spre-

kend silhouet, geen karakteristieke, scherp

uitgespoelde ruglijnen te zien geven, maar

meest zachte, flauwe glooiingen, waardoor het

Kwen-Loen een hoogen dam lijkt, hier en daar

met sneeuw bedekt en zich boven de oasen

en de steppen in de woestijnen aan zijn voet

verheffend.

Landbouw vindt men in Tibet maar heel

weinig, alleen in het zuiden ; de Tibetanen

leven van hun vee, de kudden zijn hunne

belangrijkste bezitting en melk, vleesch en
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boter zijn hunne voornaamste levensmiddelen.

In heel Centraal-Azië is niet de gewone vraag

na de begroeting: „Hoe gaat 't thuis?" maar

„Hoe vaart de kudde?" Wat Sven Hedin

vond voor het door hem bereisde gedeelte

van het noorden des lands, geldt voor die

geheele noordelijke streek : een ruw klimaat,

een treurige vegetatie, groote temperatuur-

verschillen, een droge lucht, een gebied

bijna zonder menschen, vrijelijk overgelaten

aan allerhande gedierte, met een enkelen

nomaden-stam, zwervend van weide tot weide

en tot afwisseling de karavanen aanvallend.

En dit beeld van Noord-Tibet gelijkt ook op

het westen des lands tusschen het Kwen-Loen
en het stroomgebied van de Indus, want eerst

ten zuiden van den 32 sten breedtegraad ver-

schijnt er eenige cultuur, armelijke graanvelden

in hooggelegen oasen tusschen Lhassa en Leh.

Het is geen gewaagde stelling dat de Ti-

betanen een volkengroep zijn, die niet in alle

deelen door een gemeenschappelijken oorsprong

is verbonden, wanneer men in het zuiden meer

de Indische, in het noorden meer de Mon-

goolsche kenmerken ziet op den voorgrond

treden. Onmogelijk is het de verschillende

berichten omtrent de Tibetanen met elkander

te rijmen. De Tangoeten van het noorden

worden beschreven als de onaangenaamste

Aziaten, listige, geldgierige, huichelachtige

menschen, zonder gastvrijheid of hartelijkheid,

leugenaars en bedriegers zonder geweten

;

daarbij dient in het oog gehouden te worden

dat deze epitheta ornantia van den Mongoolschen

kant komen, en dat de Mongolen 't wel eens

aan den stok hebben met de Tangoeten.

Andere berichten geven aan de Oost-Tibe-

tanen flinke, gebruinde gestalten en ernstige

gelaatstrekken, en doen uitkomen, dat deze

„wilden", zooals de Chineezen hen noemen,

door kalmte en orde zich gunstig onderschei-

den van de rumoerige Chineesche stedelingen.

En de Boeddhisten van Klein-Tibet vindt onze

landgenoot een pleizierig volk om mede om te

gaan
;

zij hebben niet de kruipende slaafschheid

van den Hindoe, noch de bedriegelijke schijn-

heiligheid van den Mohammedaan.
Zij doen wat zij zeggen, beloven niets tenzij

ze 't willen volbrengen, zijn geen bedriegers

en stelen niet, maar geven ieder het zijne.

Zij zijn gastvrij voor iedereen; wat zij hebben,

willen ze gaarne deelen met den armen reiziger,

Boeddha-priesters uit Leh, met trompetten, trommen en bekkens.
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die ook altijd welkom is zoo hij een plaatsje

vraagt voor nachtverblijf. Hun verstand is in

1

t geheel niet onontwikkeld, vat spoedig een

kwinkslag, die met een vroolijke lachbui wordt

ontvangen. Zij toonen groote leer- of nieuws-

gierigheid in hetgeen men hun vertelt, maar

zijn niet bijzonder ijverig en werken niet meer

dan noodig is om in het onderhoud van hun

huisgezin te voorzien. De akker is hun alles,

de mannen doen het zware werk op het land,

de vrouwen verrichten de huiselijke bezigheden

en helpen aan het lichtere werk gedurende

den oogsttijd Is het niet jammer dat zulke

ideale menschen in een zoo onherbergzaam

land moeten leven? Of zijn ze zoo doordat

het land zoo onherbergzaam is ?

Het reeds meermalen genoemde Lhassa is

de hoofdstad van Tibet, van Groot Tibet

;

Lhassa, hetgeen beteekent zetel of grond van

god, is tevens de hoofdplaats van de provincie

Wei en de metropool van de Boeddhistische

wereld. Het klooster Pobrang Marboe, de resi-

dentie van den priestervorst Dalai Lama, is

volgens de fotografiën een reusachtig gevaarte

van negen verdiepingen, welks hoogste gedeelte

ongeveer 60 meter hoog is; het gebouw ligt

2 kilometer ten noorden van Lhassa op den

heuvel Potala. De stad in een vruchtbare vlakte

en i 2.000 voet hoog gelegen, heeft een over-

vloed van Boeddha-tempels en van kloosters

voor de 18.000 monniken en nonnen, die hier

hun leven slijten. De geheele bevolking wordt

op 50.000 menschen geschat, een getal dat

tijdens de bedevaarten aanzienlijk stijgt. De
geringste schattin? door den beheerder der

geldmiddelen van den bedevaartganger ge-

heven, bedraagt elf gulden van onze munt,

maar de groote karavanen van Oerga en elders

brengen kostbare geschenken mede. Telken-

jare reizen er duizenden Boeddhistische pel-

grims naar Potala om den zegen van den

Dalai Lama te ontvangen. Uit de vruchtbare

Chineesche laaglanden, uit de onafzienbare

woestenijen van Mongolië, uit de kloven van

het Himalaja en het Kwen Loen stroomen

de pelgrims naar Lhassa. Zware goudklompen

en kostbare nefrietsteenen worden aan de

voeten van den Dalai Lama neergelegd, die

daarvoor zijn zegen in ruil geeft. Kruipend en

met gescheurde kleederen nadert men het

jongetje; want de Dalai Lama is altijd een

kind. In 181 1 werd hij beschreven als een

welgemanierden knaap van een jaar of zeven; in

1846 als een ventje van 9 jaar, dat toen zes

jaar het opperpriesterschap had bekleed; in

1866 als een knappe jongen van dertien jaar;

later nog als een achtjarig kind van blanke

gelaatskleur, met groote, sprekende oogen en

over 't geheel van een westersch voorkomen,

behalve den schuinschen stand der oogen;

zeer mager, vermoedelijk ten gevolge van

de vermoeienissen der geestelijke plechtig-

heden, waarbij hij de hoofdrol moet spelen

en van gebrek aan beweging. Zijn hoofd was

gekroond door een gelen mijter met oorkleppen,

en een gele mantel hing over zijne schouders

;

hij zat met gekruiste beenen en saamgelegde

handen.

De eigenlijke regeering is in handen van de

priesters ; hunne kaste is de regeerende en zij

kunnen zich best vereenigen met de buiten-

sporige vereering van het volk voor den Dalai

Lama. Ongeveer twee derden van de bevol-

king van Tibet behoort tot de priesterkaste.

Het bidden maakt men zich gemakkelijk door

gebedscylinders, die eenigszins aan een ram-

melaar doen denken, waarin op een perkamenten

strook het dagelijksch gebed der Boeddhisten

is geschreven, bestaande uit de nog steeds

onverklaarde of liever veelmalen verschillend

verklaarde woorden: „Om Mani Padme Hoem".

Behalve de gebedscylinder dien men in de

hand draagt, zijn er groote cylinders buitens-

huis, die door wind of water, zelfs al door

stoom worden bewogen; zoolang de machine

draait, geniet men van den invloed des

gebeds en men kan gerust ergens heen-

gaan en zijn bezigheden verrichten zonder

zich in godsdienstige overpeinzingen te ver-

diepen. Over het geheel zijn de lama's, de

geestelijken, een drukkende last voor het

arme volk; zij bezitten het beste land, leven

er goed van en doen niets om het volk uit

zijn verdrukking op te heffen. En hoewel

iedereen weet wat de lama is en wat hij waard

is, toch vreest men hem dusdanig, dat hij altijd

welkom wordt geheeten, al zou hij ook het

laatste stukje eigendom van den Tibetaan

komen opeischen. Om Mani Padme Hoem.

Gezamenlijk China inpalmen en het dan onder

elkaar verdeelen ; de groote mogendheden, groot
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Vrouw van Mandsjoerije.

in daden waarvoor het individu wordt opge-

sloten, droomden ervan ; maar tot uitvoering

kwam het niet. Men heeft het opzet ,,une

criminelle folie" genoemd. Waarom is er geen

afkeuring voor dezelfde daden, waar zij de

Chineesche nevenlanden betreffen ? Waarschijn-

lijk omdat zij daar eenige kans van slagen

hebben; ja, met betrekking tot Mandsjoerije,

het noord-oostelijkste der bij-landen, is men
reeds een aardig eind in die richting ge-

vorderd. In de tot dusver besproken neven-

landen van China is het den Chineezen,

hoewel meesters van het land, niet gelukt

zich met de bevolking te vereenzelvigen, of

door emigratie er overwicht te verkrijgen. In

Mandsjoerije is dat anders ; de bevolking, die

geschat wordt op 7| millioen — doch men is

ook reeds tot bijna driemaal zooveel gekomen,
— en die eene oppervlakte bewoont welke

anderhalf maal de grootte heeft van de Oosten-

rijk-Hongaarsche monarchie, deze bevolking

vervalt in drie groepen : Toengoezen, waartoe

de Mandsjoeren behooren, Chineezen en Mon-
golen ; in het zuiden, tegen de grenzen van

Korea, vindt men nog veel Koreanen ; Mon-
golen wonen alleen in het noordwesten tegen-

over Russisch Trans-Baikalië. De Mandsjoeren

zijn weinig talrijk meer ; men vindt er nog
langs de Soengari en de Moedan-Kiang, en

in enkele dorpen op Russisch gebied aan de

Amoer; en verder kan men nog min of meer

onvermengde Mandsjoeren aantreffen in enkele

groote steden van China, zoover zij daar het

garnizoen vormen, en ook te Koeldsja. waar

zij hunne taal nog behouden hebben. In

Mandsjoerije is die taal bijna overal uitgestorven.

De Mandsjoeren zelf zijn geheel Chineesch

geworden en hun land is door Chineezen be-

volkt. Na 1860, toen de linkeroever van de

Amoer in Russische handen kwam, heeft de

Chineesche regeering de trek van Chineesche

kolonisten naar het binnenland sterk aange-

moedigd en zoodoende is Mantsjoerije feitelijk

tot een Chineesch land gemaakt. Alle bedrijven

zijn in hunne handen, het onderwijs en de

grond eveneens. Het is dan ook thans heel

moeilijk om een Mandsjoer van een Chinees

te onderscheiden, want de Mandsjoeren zijn

bijna allen Chineezen geworden, en daarenboven

trouwen zij onder elkander. Het dragen van

een staart is, naar men weet, van Mandsjoer-

schen oorsprong en eerst na de onderwerping

van China in het midden der I7 de eeuw, door

de overwinnaars den overwonnenen opge-

drongen ; de aan de verdwenen Ming-dynastie

getrouw geblevenen hebben, vooral in het

zuiden, nog eenige tientallen van jaren den

tegenstand volgehouden, vandaar dat de Hol-

landsche zeevaarders, tijdens hunne vroeger

beschreven pogingen om in China handels-

betrekkingen aan te knoopen, van geschoren
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en ongeschoren Chineezen spreken. De Chi-

neesche gewoonte van het verminken der

voeten van de jonge meisjes, hebben de Mand-

sjoersche vrouwen niet overgenomen.

In den laatsten tijd zijn de gebeurtenissen

op het schiereiland Liaotoeng zeer de aandacht

gaan trekken en wel naar aanleiding van den

spoorweg-aanleg aldaar. Na den afstand van

Port Arthur en de baai van Ta-liën-wan door

China aan Rusland, hebben de Russen deze

plaats versterkt en 50 kilometer ten noorden

daarvan een nieuwe stad, Dalni, gebouwd.

Dalni heeft straten met huizen en pleinen,

maar nog geen inwoners. Een groot voordeel

van beide havenplaatsen is dat zij nooit toe-

vriezen. Oorspronkelijk was het plan den

Siberischen spoorweg over Nertsjinsk en Cha-

barowka te doen loopen op den Siberischen

oever van de Amoer en vlak langs die rivier,

om vervolgens van Chabarowka zuidwaarts de

lijn naar Wladiwostok te vervolgen; maar toen

deze richting groote moeilijkheden bleek op te

leveren, heeft men het plan gemaakt de lijn

bij Kaidalowo van den Trans-Siberischen

spoorweg zuidoostwaarts om te buigen en

dwars door Mandsjoerije te leiden, over Chailar

en Tsitsikar, Charbin en Nikolskoje, waar zij den

reeds sinds een paar jaren voor het verkeer

geopenden spoorweg Chabarowka (aan de

Amoer) - Wladiwostok bereikt. Bij Charbin zou

dan zuidwaarts een tak naar Port Arthur gaan
— deze is nu pas geopend — en van dien

zijtak nogmaals een zijlijn zich losmaken bij

Talisjao naar Peking. De berekening was

dat in 1905 deze lijnen, samen 1500 kilo-

meter lang, zouden voltooid zijn, maar de

recente onlusten in China, die zich tot in

Mandsjoerije voortplantten, hebben groote

stoornis gebracht in de uitvoering. De weg
werd beschadigd, gedeeltelijk vernield, maar

door het zeer snel en krachtig optreden van

Rusland, dat binnen weinige maanden een

leger van 173.000 manschappen en 3900 offi-

cieren op de been en ter plaatse van de be-

Vrouw der Giljaken.

dreigde punten had gebracht, werd de Chinee-

sche tegenstand betrekkelijk spoedig gebroken.

Dadelijk daarop werd tot het herstellen van

de schade overgegaan. In Mandsjoerije is

Rusland nu de baas ; reeds brengen de kozakken

er de beschaving

!

Het schijnt dat China onlangs getracht heeft

Engeland in de zaak te betrekken door Engel-

schen in dienst van het douane-departement

naar Mandsjoerije te zenden ; wellicht vlaste

Engeland, na een voorgewende min-rechtvaar-

dige behandeling van de Engelschen door

de Russen, op een gelegenheid tot bescher-

ming dezer uitlanders. De Russische gezant te

Peking deed echter aan den bevelhebber der

Russische troepen in Mandsjoerije weten, dat

het hem volkomen vrij stond dergelijke Brit-

sche onderdanen over de grenzen te zetten.

Aan uitlanders zonder vorm van proces de

deur wijzen, dat kan een groote natie doen.

AZIA TISCH RUSLAND.
Nu blijven er nog eenige volkeren te noemen eenige weinigen, zwalkende op deze woestijn-zee.

van hen die op dit nutteloos groote Noord- Laatstelijk bezig met Mandsjoerije, beginnen

Azië ronddwalen, rari nantes in gurgite vasto, wij onze rondreis uit deze contrijen, gaan noord,

De Volken der Aarde VIII. 32
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noordwest, zuidwest, zuid en komen aan de

Perzische grens tot staan.

Hoog in het noorden van Azië en in het

zuid-oosten van Aziatisch Rusland huizen de

Toengoesen. De Chineezen en de Russen

buiten rekening latend, bestaat de bevolking

van het Amoer-gebied bijna geheel uit volken

tot den Toengoeschen stam behoorend. Toen

de Russen omstreeks 1650 aan de Amoer
kwamen, vonden zij een land met bosschen,

waarin enkele Toengoesche jagers rondzwierven

;

eene vestiging van Mandsjoesche en Chineesche

soldaten aan den mond van de Zeja nam
maar zeer langzaam toe en over het geheel

heeft de kolonisatie van het Amoer-gebied

niet dien opgang gemaakt welke men verwacht

had. Klimaat en bodem hebben niet mede-

gewerkt en zoo is het ginds wonende jagers-

volk bezitter van het land gebleven. Nerts-

jinsk in Trans-Baikalië is de markt

voor de omgeving, waar Russen en

Toengoesen samen komen. Zij voorzien

in hun onderhoud door jacht en vis-

scherij, leiden een zwervend bestaan,

ook ten behoeve hunner rendierkudden,

die telkens eenr nieuwe weideplaats be-

hoeven. De jacht beoefenen zij als

een tak van wetenschap ; het maken

van vallen en kuilen eischt veel over-

leg, het jachtterrein is onderling ver-

deeld en de grenzen, die door bepaalde

kenteekenen zijn aangegeven, worden

streng in acht genomen. Daarenboven

heeft de jager toe te zien op het tee-

kenschrift, in den vorm van afgekapte

takken waaraan een pijl is vastgemaakt,

of op den weg neergelegde takken,

die alle iets vertellen aan den voor-

bijkomenden confrater jagersman. De
kunst om zich te oriënteeren verstaan

zij meesterlijk en zonder kompas en

op een terrein zonder wegen weten

zij de richting te vinden ; de meesten

hunner zijn in staat in de sneeuw of

in het zand kaarten te teekenen, wegen

te beschrijven en den loop der rivieren

aan te wijzen ; voorts hebben zij een

Indiaansch orgaan om verloren voor-

werpen op te sporen, weggeloopen

dieren terug te vinden, voetstappen

van menschen te ontdekken en het

aantal te bepalen van de andere Toengoesen

die voorbijgingen in deze of in gene richting.

Een uitstekend volkje voor jongensboeken !

De Golden, die men ook wel Ghelghanen

genoemd vindt, wonen in de nabijheid der

Toengoesen en wel aan de samenvloeiing van

de Amoer en de Oessoerie ; de Giljaken, die

zich des zomers met zalmvellen kleeden, zijn

de noordelijke buren van de Golden en komen
voor op den vasten wal die het eiland Sachalin

bijna raakt en op dat eiland zelt, dat sedert

1875 geheel aan Rusland behoort en een der

onaangenaamste Russische verbanningsoorden

is. Zij zijn verwant aan en hebben veel overeen-

komst met de later te vermelden Aïno, zijn

ruw en grof van manieren en hebben een

daarmede overeenkomstig uiterlijk.

Bij eene bespreking van de verschillende

in Aziatisch Rusland wonende stammen moet
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wel in het oog gehou-

den worden, dat er on-

derscheid is tusschen het

nomadenleven van het

eene volk en het voort-

durend van plaats ver-

wisselen van het andere.

De Boerjeten, Kirgie-

sen, Kalmukken en en-

kelen meer, die een

nomadenleven leiden,

hebben bepaalde woon-

plaatsen voorden winter

en voor den zomer, soms

ook voor den herfst.

De steeds verhuizende

volken zijn de Toen-

goesen, Samojeden, Os-

tjaken e. a.
;

zij hebben

in geen enkel jaargetijde

vaste woonplaatsen,

maar trekken voortdu-

rend rond om levensmiddelen op te zoeken

en mosrijke plekken te vinden voor hunne

rendier-kudden. De Samojeden die, zooals

gezegd werd, mede tot deze ongedurige

menschen behooren, heeft men te zoeken in

de noordelijke toendra's van het vasteland,

Golden-familie.

Een troep Golden.

van de Witte Zee tot de Chatanga-baai, en

ook langs de Chatanga-rivier, stroomop. Zij

hebben goedige gezichten, maar kijken nogal

triestig. Samojeden is de naam dien de Russen

hun gaven, zijzelve noemen zich Hasovo of

Nyenech, hetgeen beide menschen betee-

kent. Hun rijkdom be-

staat in rendieren die

het mos van de toen-

dra's afgrazen, nadat zij

't met de hoeven van

onder de sneeuw hebben

blootgescharreld. Deze

dieren trekken zoolang

zij leven de sleden en

als zij dood zijn worden

ze opgegeten en de huid

en de beenderen en al

het oneetbare wordt op

de een of andere ma-
nier in de Samojeedsche

huishouding nuttig ge-

bruikt. Hoe zij gekleed

zijn blijkt voldoende uit

de afbeeldingen. Met
de Russen drijven zij

ruilhandel en hun reke-

ning-courant-boek is een

gekorven stok, waarvan
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de inkepingen het

bedrag vermeldenvan

debet en credit ; beide

partijen hebben zulk

een stok voor de con-

trole. Het is onze

ouderwetsche kerf-

stok, waarop door

keepjes aangegeven

werd hoeveel broo-

den of pinten melk

de houder van den

stok op crediet ge-

kregen had. Iets der-

gelijks vindt men heel

ver van het land der

Samojeden, namelijk

op het eiland Nias,

waar bij verkoop op

afbetaling in een stuk

rotan evenveel insnij-

dingen worden ge-

maakt, als het aantal

koelaks olie of het getal kokosnoten bedraagt

dat de verkooper te ontvangen heeft
;

hij en

de kooper krijgen ieder de helft van de in

tweeën overlangs gesplitsten kerfstok en bij

iedere gedeeltelijke afdoening van de schuld,

Vrouw der Kalmuliken.

Eeu groep Giijaken.

wordt van iedere helft een evenredig aantal

inkervingen weggesneden. Reizigers die hen

bezochten, beschrijven de Samojeden als een

vriendelijk en voorkomend volk, zeer gastvrij

en dadelijk genegen om iets te deelen met

anderen ; vreedzaam en gezellig, komen zij er

gemakkelijk toe een buur te gaan opzoeken,

al woont deze ook eenige dagreizen ver;

daarbij komt dat zij, als alle Mongoolsche

volken, dol op een kletspraatje zijn. Het be-

hoort tot den goeden toon Christenen te schijnen,

omdat de Russen, de meesters, dat zijn, en

de welgestelden doen dan ook hun best om
hun heidendom, dat veel krachtiger spreekt,

achteraf te houden. Jaarlijks trekt een Russisch

geestelijke naar de Samojeden om kinderen

en bekeerden te doopen en de Christenen te

trouwen. De zending onder deze menschen

die schier voortdurend trekkende en dus heel

moeilijk terug te vinden zijn, heeft groote

bezwaren ; en daarenboven hebben zij zulke

geheel andere begrippen omtrent welvoegelijk-

heid dan die welke de beschaafden thans de

eenig ware achten, dat een zeer langdurige

omgang noodig zou zijn om hen daarvan af

te brengen en hen te leeren b.v. dat men
niet zoo maar onderling mag ruilen van vrouw.

Trouwens in dit opzicht is heel Siberië nog
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een terrein dat braak ligt ; en zij die zich

tot taak gesteld hebben om hunne eigene

manieren als iets superieurs te gaan aanprijzen

bij anderen, kunnen hier nog menig

uurtje zoek brengen.

De oorspronkelijke woonstreek der Kal-

mukken is Dsjoengarijje en vandaar zijn

zij zwervend getrokken naar den Altai,

naar de steppen der Kirgiezen en naar

den oorsprong van de Tobol, naar de

Oeral-rivier en de streken die den mond
aan de Wolga begrenzen. In de step-

pen tusschen de Wolga en den Oeral,

bij Astrakan en Stawropol tot in de

omstreken van Saratow leiden deze Kal-

mukken een vreedzaam nomadenleven.

Der Altai- of Berg-Kalmukken voor-

naamste bezigheden zijn slapen, eten en

drinken ; alleen in den herfst gaan zij

op jacht en het overige gedeelte des

jaars zijn zij zelden nuchter, rondgaande

bij den vriendenkring en overal koemisj

drinkende. Maar ook nog in ander op-

zicht is het leven der Altai-Kalmukken

merkwaardig; ginds geniet men reeds

van de model-maatschappij, die in het

westen nog maar altijd niet wil komen:
wie een jas noodig heeft of eten, gaat

een of ander bij een goed voorzienen

buurman halen. Men houde hierbij in

't oog, dat de behoeften dezer Kalmuk-
ken niet groot zijn en dat zij een aantal

dingen gemakkelijk zelf kunnen maken,

zonder anderen lastig te vallen. De
Berg-Kalmukken loopen gevaar Russisch

gemaakt te worden en vervallen dan wel

van het eene uiterste in het andere.

De Kirgiezen wonen aan de oevers

der Wolga tot het Tarim-bekken en van

den benedenloop der Amoe tot aan de

Irtysj. Zij vormen het belangrijkste no-

maden-volk van geheel Azië en worden

op meer dan twee millioen personen

geschat. Men onderscheidt zes stammen :

i
e

. de Kara-Kirgiezen, in Semirjetsjensk,

in Ferghanah op een deel van den

Pamir, en in Oost-Turkestan (Kasjgarië)

;

2 e
. de Kazaken of Kaïzaken van de

Groote Horde (Oeloe djoese) in Turke-

stan
; 3

e
. de Kaïzaken van de Middelste

Horde (Koertoe djoese) in de gouverne-

menten Semipalatinsk en Akmollinsk van

West-Siberië
; 4e

. de Kaïzaken van de Kleine

Horde (Ktsjé djoese) in de gouvernementen

Kirgiezen -bed.
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Orenburg, Oeral en Toergaï en in de om-

streken van het Aral-meer ; deze is de tal-

rijkste van de drie horden; 5
e

. de Kaïzaken

van de Boekeï-Horde, bij de Kaspische Zee,

in het gouvernement Astrakan, in Europeesch

Rusland ; en 6e
. de Kaïzaken van Westelijk

China, samen eenige gezinnen die zich van

tijd tot tijd uit de drie voornaamste horden

losmaakten. Eigenlijk zijn dus de Kara-Kirgiezen

en de Kaïzaken of Kazaken een en hetzelfde

volk. In uiterlijk en in manier van leven

komen zij overeen ; de eenen zijn de nomaden
van de vlakte, de anderen die van de bergen.

De Kirgiezen zijn zwervers bij uitnemendheid

;

zij blijven bij hun tentenleven en bij hunne

vrijheid van beweging en hunne onafhankelijk-

heid. Zij hebben een zeer sprekend gevoel

van eigenwaarde en zijn vreedzaam van na-

tuur — zoo lang er geen reden voor het

tegendeel is. Als Mohammedanen — want zoo

noemen zij zich, hoewel de profeet hen zeker

niet zou willen kennen — plunderen zij allen

die niet den Islam belijden. Ontmoet men er

die landbouwers zijn, dan valt daaruit nog

niet onmiddellijk te besluiten dat deze tot

grootere beschaving zijn geraakt. Alleen ar-

moede is in staat om den Kirgies aan de

genoegelijkheden van het nomadenleven te

onttrekken. Hunne woning is 's winters en

's zomers dezelfde, een kaasstolp van vilt, op

een geraamte van hout, met pinnen aan den

grond bevestigd ; deze kibitka is vier of vijf

meters hoog, heeft een lage deur van vilt en

een gat in het midden van 't plafond voor
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den rook. Bij de arme Kirgiezen is 't daar-

binnen nogal onzindelijk, omdat mannen,

vrouwen en kinderen, jonge kameelen, schapen

en geiten er bij elkander huizen
;

bij de rijken

zijn wanden en vloer van de kabitka met

tapijten bekleed en overigens is hier alles

beter ingericht. De tenten staan dicht bij

elkander, meestal in de nabijheid van een

waterspruit. Tegenover vreemdelingen zijn de

bewoners zeer voorkomend en met gratie en

zonder kruiperigheid weten zij gastheer te zijn

;

maar het is zaak om vooraf belet te vragen,

want overdag zijn alleen de vrouwen, de

kinderen en de honden thuis.

Toen de Russen nog niet in de stroom-

gebieden van de Amoe- en de Syr-Darja

waren doorgedrongen, was de politieke macht

bij de beschaafde staten dezer streken in han-

den van de Oesbegen, evenals de Kirgiezen

tot het Mongoolsche ras behoorende. Oesbege

te zijn stond gelijk met tot de voornaamsten,

den heerschenden stam te behooren; vandaar

een groote vermeerdering van dezen stam

met menschen van gemengd bloed ; een aan-

zienlijk deel van het miliioen Oesbegen dat

het Aralo-Kaspische bekken bewoont, heeft

Perzisch bloed in de aderen. Van Ferghana

tot Khiwa en van Khiwa tot de Afghaansche

provinciën van den Hindoe Koesj verschillen

de Oesbegen aanmerkelijk in voorkomen; maar

waar zij ook wonen, allen onderscheiden zich

door een krachtigen baardgroei van de overige

Groep Samojeden.

De Volken der Aarde.
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Tadsjik-man van Tasjkend. Tadsjik-vrouw van Tasjkeud.
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Turksch-Mongoolsche volken
;

zij hebben een

kinbaard, terwijl de Tadsjiks bakkebaarden

dragen. Vroeger waren de Oesbegen meer

landbouwers dan thans
;
tegen den regel in

zijn zij tot de nomadiseerende levenswijs over-

gegaan. Zij zijn van denzelfden stam als de

vroeger (bladz. 232) genoemde Sarten, zooals

men ook de gezeten bewoners van steden en

dorpen noemt, met uitzondering van de meer

beschaafde Tadsjiks, de eigenlijke Arische

bewoners van Turkestan. Het talrijkst zijn de

Oesbegen te Boekhara en te Khiwa en in de

valleien van de affluenten der Amoe. In

levenswijze komen zij met de Kirgiezen over

een, maar zij zijn fanatieker, hoewel niet zoo

erg als de Tadsjiks en de Sarten. De Kirgiezen-

vrouw heeft het gelaat steeds onbedekt, de

Oesbegen-vrouw dikwijls, de Tadsjik- en Sarten-

vrouw nooit, zeggen de deskundigen. Is dit

zoo, dan heeft de Tadsjik-vrouw op bladz. 258

zich ten behoeve van de fotografie ontsluierd.

De staten in West-Turkestan die nog een

schijn van onafhankelijkheid bewaard

hebben, zijn Boekhara en het westelijk

daarvan gelegen Khiwa ; in werkelijk-

heid zijn zij vazalstaten van Rusland.

Boekhara, de hoofdplaats van het gelijk-

namige rijk, is een stad met nauwe en

bochtige straten, en huizen die met een

dikke laag stof zijn bedekt. De helft

der bewoners zijn Tadsjiks en ook de

Oesbegen zijn er talrijk ; de Kirgiezen

kampeeren er op de schaduwlooze plei-

nen, alsof zij midden in de woestijn

waren. Boekhara is geen stad van ge-

leerdheid en dichtkunst meer, maar de

handel is er thans het belangrijkst en

de Transkaspische spoorweg heeft haar

in dit opzicht veel goed gedaan. Overigens

hangt het wel en wee geheel af van den

waterstand in de Zerafsjan; wanneer de

Russen in deze rivier beneden Samar-

kand een dam leggen, dan versmacht de

geheele oase van Boekhara en de bewo-

ners der hoofdstad zullen elders heen-

trekken. Zoowel in Boekhara als in Khiwa

worden zijden stoffen gemaakt, waartoe

op groote schaal zijderupsen worden

gekweekt
;
hoogst waarschijnlijk vandaar

komen dus de veelvervige kleederen

die de vrouwen en mannen dragen, afgebeeld

op de bladzijden 231, 234 en 237, klaarblij-

kelijk geïkatte stoffen, dezulke waarbij de

draden vóór het weven van afstand tot afstand

verschillend zijn gekleurd.

Kirgiezen-man van Tasjkend.
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Koeli van Korea.

Tusschen de Japansche Zee en de Chineesche

strekt zich het schiereiland Korea zuidwaarts,

als een aanhangsel van China en van Mandsjoerije

beide. Wat de Arabieren in de achtste en de

negende eeuw ervan wisten is verloren gegaan,

maar bewaard bleef hetgeen de Hollanders

ervan te weten kwamen, toen zij, omtrent de

helft van de zeventiende eeuw onwillens op

de Koreaansche kust landden, schipbreuk

lijdend op het zuidelijke eiland Ouelpart.

Het was in 1653 dat 36 man van de Sperwer
daar door Koreanen opgepikt en naar de

hoofdstad Seoel gebracht werden, waar men
hen dertien jaren gevangen hield. Eenigen

wisten toen naar Nagasaki te ontkomen en

keerden vandaar naar Nederland terug.

Over dit verblijf op Korea handelt het te

Rotterdam in 1668 verschenen boek van

Hendrik Hamel, een der schipbreukelingen,

getiteld ,,Journael van de ongeluckige voyagie

van 't Jacht ,,de Sperwer" gedestineert na

Tayawan in het jaar 1653." In een litteratuur-

opgaaf omtrent Korea, die ettelijke bladzijden

druks beslaat, staat dat boek bovenaan ; dan

is er twee eeuwen rust, want eerst omstreeks

1870 begint het nieuws over Korea los te

komen.

Het land bleef zeer lang buiten vreemden

invloed, ook buiten dien van het nabijliggende

China en Japan; meermalen zijn van beide

rijken legers het schiereiland komen binnen-

vallen, maar telkens werden de vreemde

indringers weder teruggedrongen. Een onzijdig

grensgebied waar niemand mocht wonen,

Chineezen noch Koreanen, en een poort,

Kao-li-Mön, d.i. de poort van Korea, waardoor

een Chineesche kar juist passeeren kon, moesten

de eenzelvigheid van Korea bewaren; niemand

en niets kon uit of in het land komen buiten

die poort om. Nog in 1 87 1 schreef de

Koreaanschen regeering aan den kommandant
van een Amerikaansch eskader, dat verbinding

met het geïsoleerde land poogde te krijgen;

„Ons volk heeft 4000 jaar in 't genot zijner

eigene beschaving geleefd, en verlangt niet

anders. Wij vallen niemand lastig — waarom

doet men het ons? Ons land ligt in het

uiterste oosten, het uwe in het verre westen.

Wat komt ge hier doen, zoovele duizenden

mijlen over zee? Wilt ge ons land hebben?

Dat gaat niet. Met ons aanleggen? Dat gaat

ook niet." Aan dit isolement hebben in de

laatste tientallen van jaren handelsverdragen

met Japan, met Europeesche staten en met

Amerika een einde gemaakt. Gunstig heeft

dit kluizenaarsleven niet gewerkt; of liever,

de langdurige despotische regeering die deze

strenge afzondering voorstond, heeft de vrije

ontwikkeling des volks krachtig tegen gehouden
;

het moet als 't ware nog beginnen iets te

worden.

De bijna tien millioen inwoners op hun

schiereiland, dat in oppervlakte aan Groot-

Brittanje gelijk is, hebben samen 42 kilometers
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spoorlijn, ongeveer de afstand van Den Haag
naar Haarlem. De acht of negen vrijhavens

die Korea thans heeft, zullen wel wat andere

gedachten in het rijk brengen en nieuwe

dingen, zooals goede wegen in plaats van de

ondenkbaar slechte, die alleen vervoer op de

ruggen van paarden en menschen toelaten.

De monarch van Korea, Yi Hieung, vroeger

koning, heeft eenige jaren geleden zichzelf

en zijne voorouders tot de keizerlijke waardig-

heid doen opklimmen; in naam is de keizer

van Korea leenman van den Chineeschen, maar
inderdaad bepaalt de omgang zich tot het

zenden van gezantschappen met geschenken

;

een wijde broek en een hemd of jak; het

hoofdhaar wordt ongevlochten tot een streng

bijeengenomen en om den schedel gedraaid.

De vrouwen in dit half Chineesch half Japan-

sche land dragen eene combinatie van beider

kleederdrachten, wijde, zijden broeken en daar-

over een geplooiden rok, die de geheele,

meestal niet zeer fraaie figuur omhult. De
breedgerande hoeden met hoogen bol en

keelbandjes, waarmede men de Koreanen veelal

afgebeeld ziet, zijn van glanzend zwart geverfde

en op paardenhaar gelijkende plantenvezels

gevlochten. De kleeding van de hooge staats-

dienaren is kostbaar en kleurig, van katoen

Staats-ambtenaren. van Korea.

Korea zendt papier en ossen, China . . . den

Chineeschen staats-almanak, benevens eeniggeld.

De Koreanen gelijken veel op de Chineezen

van Tsji-foe, zijn een groot en krachtig soort

menschen van Mongoolschen oorsprong, hier

en daar sterk vermengd met Chineesch en

Japansch bloed. De volkskleedij bestaat uit

en zijde, met bont omzoomd, en gesloten door

knoopen van verguld brons; gouden epauletten,

in den vorm van draken, dekken de schouders

en geven een rang aan den drager, die op 't

hoofd een helm torst van zwart gelakt leder,

eveneens met draken en andere buitensporige

dierfiguren getooid.

JAPAN.
De Hollanders zijn eerder in Japan geweest op de Japansche kust en dan — het eiland

dan de Japanners in Nederland. Driehonderd Decima, De-Sjima zooals men thans spelt, het

jaar geleden al kwamen er Hollandsche schepen door kunst geschapen eilandje bij Nagasaki,
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Koreaansche meisjes.

Christen Natie wordt den Japansen

Handel vergunt; doch dervoegen al-

daer den toom gebreydelt, dat, om
de Leere des Euangeliums in Japan te

planten en voort te zetten, gantsch niet

verrichten konnen." De Christenen

hadden het namelijk in Japan verbruid,

door het — mislukte — plan om het

land aan Portugal in handen te spelen.

„Te vooren, aldus gaat het verhaal

verder, was Firando, nu Nangasacky,

de Handelsplaets der onse, sulcks haer

van den Japansen Keyser toegestaen

zijnde, komende onse Schepen ter

Rede, in de Bocht voor de gemelde

Stadt, en het kleyn Eylandeken Disma,

ten Ancker : Op het laetste, 't welck

rondtom seer fraey uyt het water is

opgehaelt, staet de Hollandtsche Logie,

die met rijcke Packhuysen, en deftige

Wooningen voor de Opperhoofden en

minder Compagnies Dienaers pronckt.

Hier worden de rijcke Waren en

Koopmanschappen uyt de Nederlandt-

sche Schepen te lande gebracht, om
aen de Japanders ter gelegener tijdt

verkocht te worden. De Schepen ter

Rede komende, lossen driemael 't

Geschut, stracks komen Japanse Bar-

cken, met Soldaten en Oppassers gevult,

aen Boort: de namen, ouderdom, en

wel bekend aan ieder die van zijn

geschiedenis en aardrijkskunde niet

alles vergeten is ; de plek waar de

Hollanders, en zij alleen, eene fac-

tory hadden en als eenige Euro-

peanen handel dreven. Hooghartig

waren die handeldrijvende Hollanders

blijkbaar niet; zij zaten op De-Sjima

eigenlijk gevangen en mochten het

eiland, dat door middel van een 600

voet lange brug met Nagasaki ver-

bonden was, niet zonder toestemming

der Japansche regeering verlaten. Er

bestaat een zeer karakteristieke oud-

Hollandsche beschrijving uit het jaar

1676, van de manier waarop wij

destijds in Japan werden getolereerd.

,,De Nederlanders" — aldus luidt

zij — ,,maer alleen, en geen andere Japansche meisjes.
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bedieningh der Nederlanders wordt opge-

schreven, en voort te lande genomen, 't welck,

de Schepen vertreckende, andermael onder-

soeckende, pertinentelijck dient te accordeeren,

of raeckt den genen, waer aen het hapert,

licht om 't leven, en alles in groote ongelegent-

heyt : Voorts worden de Vlaggen gestreecken,

en de Japanders nemen de Schuyt en Boot

na landt, dien brengende daer 't hun belieft,

tot dat de Schepen weder vertrecken : Voorts

komen des anderen daeghs de Bonioisen aen

Boort, setten haer op een weyts Alcatijf

(vloerkleed), door d'onse tot dien eynde mede-

gebracht, op 't half verdeck, of daer 't haer

belieft, ter neder, doen ondersoeck wat ladingh

is mede gebracht, latende Compagnies packen.

sacken en kisten openen, daer toe Japanse

Coeltjens (koeli's ?), of Dienaers, door d'onse

beloont, gebruycken; Scheeps Opperhoofden

mogen dit werck wel aensien, maer geen com-

mando gebruycken. De ladingh van alle de

Schepen dus opgenomen zijnde, moet aen den

Keyser bekent worden ; Psalmboecken of die

met Kruycen, Beelden, of Heyligen zijn ver-

ciert, ook Paepsche Kerck-cieraden, Kruycen,

Paternosters, en Hollandts geldt, alvoorens by

malkander in een tonne zijnde gekuypt, wordt

oock aenstondts, en volgens d'ordinare wijs

den Japanders in handen gelevert, te Lande
gevoert, en zoo geberght, dat niemandt der

onse weet waer het verblijft, sulcks op haer

vertreck eerst weder bekomende : Lont, Bos-

kruyt, Musschetten, Pistolen, Roers, Piecken,

Sabels, en wat eenigh leet kan doen, wordt

desgelijcks uyt de Schepen, door de Japanders,

te lande genomen : en 't grof Kanon nauw-

keurigh besien, of oock eenigh onraet schuylt,

en vorder geduerigh het achter- en voorschip

door een Japanse Barck bewaeckt: de Japanse

Versteeckelingen, in onze Schepen, worden ge-

doodt, en hebben d'Opsienders ordere van den

Keyser, soo wanneer sulcks, of yets onbe-

hoorlycks door de onse quam te geschien,

aenstondts de Schepen met Krijghsvolck te

besetten. Voorts wordt door de Coeltjens

voornoemt de ladingh met Japans Vaertuygh

te Lande gebracht en daer op de Luycken

dervoegen met 's Keysers Wapen toegezegelt,

en soo besorght, dat yemant die het verbreeckt

exkuys, noch levens hoop, sal vinden : Is 'er

yet noodighs, van water, brandthout, of yet

anders aen Boort van doen, soo dient 'er een

Groenteman en dienstmeisje.
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lapansche dorpsstraat.

seyn gedaen, en door Japanders den Stee-

vooght van Nangasacky, om 't gene benoodight

zijn, versocht, op wiens ordere sulcks aen

Boort beschickt wordt; den vast gestelden

tijdt der weynige, doch beroemde Koopdagen
zijnde genadert, komen de groote Kooplieden

van aller wegen na Nangasacky, en tot op
het klyn Eylandeken Disma, gevloeyt : in

October geschiet gemeenlyck desen Handel,

de monsters worden ordentelyck aen de Japanse

Kooplieden getoont ; de verkoopingh geschiet

geswint en vaerdigh; Japanse Opsienders be-

schouwen het werck, en worden van 't Hol-

landts Opperhoofd onderwyl heerlyck getrac-

teert. Disma gevult van Kramen en Tenten,

pronckt Konincklyck met de ryckste en voor-

treffelyckste Japanse Koopmanschappen, die

in Kampher, Kompherhout, Thee, Wortel

China, Rocken, Silver, Koper, Porceleyn. Silver-

werck, en voornamentlijck in allerhande ver-

lackte Koffers, Kantooren, en duysent andere

moye dingen bestaen, die aen de onse weder

geveylt, verkocht, en tot geheele Scheepsladin-

gen ingescheept zijnde, krijgen de Nederlanders

ordere om te vertrecken, schoon hoe ont-

reddert moeten voort t' seyl, en t' Zeewaert in

steecken : wordende selfs in harde, noch con-

trarie winden, als alles weder aen Boort be-

Een restaurant langs den weg.
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komen hebben, niet verschoont; zijn de Hoof-

den, of Matroosen wat traegh, soo komen
aenstonts de Japanse Barcken, kappen de

Anckers, en boeghseeren het Schip een ende-

weeghs heen na 't ruyme sop : dan affscheyt

nemende, laten aan d'onse de sorgh en reys

bevolen."

Het Nederlandsche monopolie eindigde in

1854 — laat ons vertrouwen, dat langzamer-

hand wat minder ,,de toom gebreydelt" en

de behandeling der Hollandsche varende koop-

lieden wat humaner geworden is. In genoemd

jaar opende Japan een paar havens aan de

Vereenigde Staten; daarna volgden Rusland,

Frankrijk en Engeland, in 1860 [Nederland

en Duitschland, die alle gelijke rechten

kregen met de Vereenigde Staten

;

achtereenvolgens werden de havens

van Sjimoda, Hakodate, Kanagawa,

Jokohama, Nagasaki, Niigata, Hiogo

en Ozaka voor den handel openge-

steld.

Onjuist ware de gevolgtrekking naar

aanleiding van het bovenstaande ver-

haal, dat de Japanners een onhebbelijk

volk zijn, ruw en hardhandig tegenover

vreemden. Blijkbaar heeft de poging-

door de Portugeezen gewaagd om in

Japan de baas te worden, hen in hooge

mate achterdochtig gemaakt tegenover

vreemdelingen van welken landaard

ook. De Katholieke leer had in 1582

reeds 150.000 aanhangers, doch bij

deze sloten zich staatkundige partijgan-

gers aan en dat was haar ondienstig.

Een gruwelijke vervolging begon ; tot

den laatsten werden de Christenen omgebracht

en de Portugeezen in 1587 uit Japan ver-

bannen.

De JezuïVnpater Franciscus Xaverius die

in 1549 op het eiland landde, spreekt over

de inwoners met veel lof. En in 't algemeen

is dat zoo gebleven ; men noemt hen een

intellectueel, opgewekt en levenslustig volkje,

welwillend, leerzaam en buigzaam, wat pro-

zaïsch en oppervlakkig, en nogal onbetrouw-

baar ; niet zeer diep gevoelend volgens som-

migen, beter : met gevoel voor dingen die

ongezien langs ons heen gaan, dol op een

praatje en op onschuldige scherts, zeer vatbaar

voor humor en voor den komischen kant van

het leven, een eigenschap die bij hunne teeke-

naars sterk te voorschijn komt. De vrouwen en

kinderen vooral zijn in hun doen niet triestig,

de Japansche vrouw lacht veel, een beetje

gemaakt, maar dikwijls. En de kinderen, . . .

daarmede is 't eenigszins als in China : het is

een zeer sterke band die ouders en kinderen

bindt; in zekeren zin zijn de kinderen de lijf-

eigenen van vader en moeder en zij huilen,

schreeuwen en zanikken minder dan onze jeugd

doet. Maar gauw verliezen ze het aardige

uiterlijk en worden de gezichtjes als die van

ouwelijke aapjes. . Een landgenoot die ginds

reisde noemt Japan der kinderen paradijs, zóo

worden zij vertroeteld en op de handen ge-

Geneesheer en patiënt

dragen ; dit laatste is overdrachtelijk : zij worden

op de heup gedragen, te paard op de heup,

als o. a. in Voor-Indië, bij de Kaffers, bij de

Egyptenaren, of ook wel op den rug. Heel jonge

kinderen al ziet men met kleine broertjes of

zusjes rondsjouwen, wat voor de regelmatige

ontwikkeling van het lichaam der dragende

kinderen zeker niet goed is. De lichaamsbouw

van den Japanner is toch al niet bijzonder fraai

;

hij is kleiner dan de Europeaan, maar niet

evenredig kleiner, want zijn beenen zijn te kort

en slecht gevormd, en zijn hoofd is te groot',

dit geldt zoowel voor mannen als voor vrouwen,

en de laatsten zijn daarenboven volgens ons.

Westerlingen, te smal in de heupen. Tegenover

De Volken der Aarde. 34
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Japansche (Satsoema-type)

een breeden, dikken doek, den obi (gordel)

om de taille ten einde vooruitspringende

heupen te maskeeren. De Japansche vrouwen

onttrekken aan het oog door de recht naar

onderen verloopende, lange plooien der klee-

ding, het Mongoolsch ras-kenmerk, de korte

beenen en streven zoodoende naar een hooger

staand ras, terwijl de Chineesche, door samen-

persing van de voeten en door het dragen van

een broek, de beenen nog korter doen schijnen

en dus juist het tegenovergestelde beoogen.

Kenners onderscheiden bij de vrouwen twee

hoofdtypen, het fijne, Choshoetype, en het grove,

Satsoematype ; tot het eerste behooren hoofd-

zakelijk de hoogere standen, tot het andere werk-

vrouwen en boerinnen. De vrouwen van het

eerste type zijn slank, zeer smal en mager,

hebben ledematen van tengeren bouw en kleine

handen ; het aangezicht is smal met fijne

trekken, het voorhoofd laag, de arendsneus

krachtig gewelfd en de mond klein. Het tweede

type onderscheidt zich door een rond hoofd,

breed aangezicht, volle wangen, breeden en

stompen neus, grooten mond, breede heupen

en korter onderlijf dan bij het eerstgenoemde

type. Overgangen tusschen beide typen zijn

deze gebreken staat veel

goeds : Japansche meisjes

met mooien hals, goed

gevormde schouders, fraaie

armen, kleine en sierlijke

handen en voeten, een

zeer regelmatig aangezicht

— ongerekend de Mon-

goolsche gfelaatsuitdruk-

king — en een fluweel-

zachte huid zijn lang niet

zeldzaam. Maar volgens

Japansche begrippen blijkt

de schoonheid eener vrouw

uit andere kenmerken ; de

Japanner, eenigszins En-

gelsen in dezen smaak,

verlangt gestalte en gelaat

lang en smal; heupen smal;

beenen dun. Een minder

fraai gevormde borst wordt

over 't hoofd gezien, ont-

wikkelde heupen nooit

;

daarom slaan de vrouwen Japansche (Choshoe-type), de takigolo bespelend.



JAPAN. 267

talnjk, en vaak is het sor-

teeren lang niet gemak-

kelijk. Bij beide typen

is het haar meestal kort

en reikt slechts in zeld-

zame gevallen tot aan

de heupen. De ooren

zijn zelden fraai ge-

vormd en het oorlelletje

ontbreekt bij ongeveer

vijftig percent.

In strengen zin kan

men de Japansche vrou-

wen niet schoon noemen;

de nooit ontbrekende

Mongoolsche plooi en

de altijd te korte beenen

maken dit onmogelijk

;

maar nergens ter wereld

treft men zooveel knappe

meisjes aan als in het

land der rijzende zon.

Haar aangeboren lief-

talligheid — zegt een

der zake kundige schrij-

ver — haar eeuwige

glimlach om den kleinen

mond, hare zindelijkheid

en zin voor kleuren zijn

ongeloofelijk aantrekke-

lijk ; en is men eerst

aan de eigenaardige be-

valligheid harer bewegingen gewoon geraakt

dan is de totaal-indruk allerverrukkelijkst.

Den schralen bouw die gewoonlijk aan de

mannen eigen is, vindt men meestal niet bij

de Japansche worstelaars en er is alle gele-

genheid dit op te merken, daar zij bij hunne

vertooningen niets dan een gordel met af-

hangende franje dragen ; ondanks hunne dikte

toonen zij vaak een groote behendioheid.

Maar ook krachtig gebouwde athleten zijn

niet zeldzaam, die uit het oogpunt van schoon-

heid zeker de voorkeur verdienen. Alweer niet

in 't oog van den Japanner ; hij gevoelt daar

niets voor, ziet er niets van, maar let alleen

op de krachtsontwikkeling, op de knappe
aanvallen die tot de overwinning leiden.

Het tatoeëeren was vroeger bij de mannen
vrij algemeen, althans bij hen die gewoon
waren ter wille van hun werk zoo spaarzaam

Japansche worstelaars.

mogelijk gekleed te gaan ; de op het lichaam

getatoeëerde figuren vulden de kleeding aan.

op dezelfde manier als de tatoeage zulks

doet van den Birmaan op bladzijde 182.

Tot welk een buitengewone vaardigheid de

Japanners het in deze versieringskunst gebracht

hebben, toont de afbeelding op bladzijde 268.

Maar het in [872 uitgevaardigde voorschrift

dat het grootendeels naakt loopen der arbeiders

verbood, heeft het tatoeëeren zeer doen ver-

minderen; want voor eene versiering die men
steeds bedekt moet houden, ontbreken de

bewonderaars. Ook de mannen die de twee-

wielige riksha, het éénpersoonswagentje voort-

trekken en vroeger alleen met den tusschen

de beenen doorgehaalde lende-gordel gekleed

waren, hebben thans een broek en baadje aan.

De Japanners zien anders en gevoelen anders

dan wij
;

zij worden hoog gestemd bij het zien
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Getatoeëerde Japanner.
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van een bloeienden kersenboom, trekken in

menigte naar de boomgaarden en zetten zich

onder de boomen, alleen om de pracht der

bloesems te bewonderen ; een afgebroken tak

gaat, als ware hij een kostbaar kunstwerk,

van hand tot hand, wordt van alle kanten

bekeken en besproken. Met een enkelen tak

siert de Japansche vrouw hare woning, want

in een kamer waar verder niets staat of hangt,

doen weinige bloemen heel veel. De Japansche

bibelotsin de naar Westersche mode volgepropte

kamers die de gezelligheid moeten verbeelden,

zijn wel heelemaal uit hun milieu ; de Japanner

bergt ze zorgvuldig op en als er een kenner

komt of een hooge bezoeker haalt hij ze te voor-

schijn en toont het merkwaardige ervan. Een

Japansche kamer heeft maar twee vaste wanden,

namelijk een vloer en een zoldering ; de rest is

bewegelijk, zijn schuivende vakken van hout

en papier, om kamers te maken groot en klein

;

blank hout en wat papier, soms beschilderd

met fantastische diergroepen, een zwerm heel

kleine blauwe, bevederde schildpadjes, of iets

dergelijks ; verder lichtkleurige matten ; heel

naakt, maar heel geschikt om een enkel mooi

voorwerp, een polychroom scherm, een Boeddha-

beeld, een bronzen vaas met bloemen, voor-

treffelijk te doen uitkomen; overal kastjes en

laadjes met schuifdeurtjes, waar kleederen,

eetgerij, rookgerief, toiletzaakjes, het hebben

en houden der bewoners, worden opgeborgen.

Des morgens vroeg hoort men al die vakken

wegschuifelen en 's avonds hetzelfde geluid,

als ze langs de sponningen weer op hun plaats

worden gebracht. Overdag maakt een aan

den zonkant neergelaten bamboe rolgordijn de

open ruimte tot een veranda.

De huizen staan niet in en niet boven, maar

op den grond ; voor ons schoeisel zijn deze

woningen van sigarenplankjes en papier niet

geschikt en wie binnengaat zet eerst zijn

schoenen aan de deur naast de geta's, de

hooge sandalen der bewoonsters; in huis is 't

puntig netjes ; alles wat met zeepsop kan

schoongemaakt worden wordt telkens gereinigd.

Ook de bewoners. Holland heeft zindelijke

steden en dorpen, Japan zindelijke menschen

;

een houten badkuip, een tobbe, is in ieder

huis te vinden en in warm water, in hetzelfde

warme water, baadt het gezin dagelijks, van

den vader af tot het kleinste kind; eigenlijk

in heet water, en als zij er uit komen gelijken

zij in kleur op een gekookten kreeft. En dan

zijn er nog openbare bad-inrichtingen waarvan

De lïksba.
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Japansch meisje (Satsoema-type).

druk gebruik gemaakt wordt. Voor den invloed

der temperatuur zijn de Japanners weinig vat-

baar ; zoowel koude, nattigheid en sneeuw, als

brandende hitte verdragen zij gemakkelijk;

haarden of kachels zijn er niet — waarschijnlijk

zouden er dan nog meer huizen in de vlam-

men opgaan dan nu reeds geschiedt.

Bij deze huizen ligt meestal, door muren

geheel ingesloten, een tuintje van enkele vier-

kante meters oppervlak, met meertjes, bergjes,

rotsjes, alles in duodecimo, al wat van steen

is met ouwelijke groenigheid overtogen, en

beschimmeld naar den aard van zonlooze

plekjes ; het geheel 't mikroskopische beeld van

een woestenij, met ceders ter hoogte van een

volwassen kool, wier knoestige takken het air

hebben den last der eeuwen te torsen, laantjes

bezet met miniatuur-reuzen, kunstig afnemend

in grootte, om door een valsch perspectief den

indruk van iets vèr-wegloopends teweeg te

brengen.

Ook hier te lande is de Japansche kimono

tegenwoordig welbekend ; maar gedragen wordt

zij nog niet, hoe schilderachtig de dracht ook

is en hoe vrij van iederen druk zij het lichaam

laat
;
op Java echter komt de kimono

meer en meer in gebruik als huis-

kleecling. Op het bloote lijf draagt de

Japansche vrouw een tot aan de knieën

reikende, over de lenden geslagen witten

doek, en daarover een hemd. Over
de kimono wordt de obi gedragen,

een lange lap van zijde of katoen,

anders gekleurd dan de kimono, als

een breede gordel om het middel

gewonden en van achteren in een

grooten strik vastgemaakt. Het haar

wordt in breede, hooge lussen opge-

maakt, vastgestoken met groote haar-

naalden en meestal coquet met bloemen

versierd. Aldus uitgedost in kleurige

zijde is het Japansche meisje tegen den

effen achterwand zeer decoratief. Het

opmaken van 't haar kost veel tijd en

in plaats van 's avonds al die sierlijke

windingen uit te kammen en tot een

nachtvlechtje ineen te strengelen, legt

de Japansche vrouw, gekapt en wel,

op den grond zich te slapen, met het

daarvoor uitstekend geschikte nek-

steunsel, een zadelvormig uitgehold

blok hout, als rustpunt voor het hoofd ; nu

behoeft ze haar kapsel 's morgens niet op-

nieuw op te maken, alleen wat terecht te

brengen De geta's, het schoeisel voor op

straat, zagen we reeds aan de deur staan

;

plankjes zooals o. a. ook te Damaskus en door

de Mandingo's van Liberia gedragen worden,

eenigszins in den vorm van den voet, nogal

hoog op dwarsbalkjes rustend, en door een

bandje, dat tusschen den grooten teen en den

tweeden loopt, met den voet verbonden ; de

kous heeft voor dit doel een afzonderlijken

duim, als een handschoen. De geta's maken

de vrouw zoo lang, dat de in huis sleepende

kleederen op straat recht omlaag hangen. Het

is, ook voor de Japanners, heel lastig loopen

op deze sandalen ; de voet heeft neiging tot

omzwikken, vandaar dat men zoo min mo-

gelijk flinke stappen neemt, liever schuifelend

voortsloft ; het geluid dat hierdoor wordt

voortgebracht behoort, met het voortdurende

krekelgezang, tot de lokale eigenaardigheden

van Japan, zooals het onophoudelijk geklikklak

der paardenhoeven op het asphalt tot het

eigenaardige van Londen behoort. Op deze
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houten voetstukjes staan is al een durf, er op

loopen een waagstuk ; maar nu komt er nog

bij — 1'usage le veut, zooals het in de Fran-

sche grammaire heet — dat de Japansche

mensch, om deftig en elegant te doen, moet

loopen met de voetspitsen naar binnen gericht

;

inderdaad is men, zoo iets ziende, geneigd

een citaat te misbruiken en uit te roepen : en

toch beweegt zij zich

!

Den omslachtigen slaaptoestel van het Westen

kennen de Japanners niet ; des avonds ontrollen

zij een dun matrasje, dat in de kamer op de

vloermat wordt gespreid, krijgen hun nek-

steunsel en hangen hun muskietengordijn op,

dat veelal groenblauw van kleur is en de

slapenden vertoont als menschen in een

aquarium verdronken. Men slaapt met ongeveer

dezelfde hoeveelheid kleederen van overdag,

maar de fraaie kleedij wordt verwisseld tegen

minder kostbare ; de slaapkimono heeft dezelfde

wijde mouwen, denzelfden snit, maar geen sleep.

Als 't kouder wordt, draagt men een gevoerde

kimono en op straat om het hoofd een soort

baschlik die ook den hals bedekt. Alvorens te

gaan slapen rookt men een paar trekjes uit

de Japansche pijp, een recht steeltje met een

heel klein, rechtopstaand kopje

dat niet meer dan een snuifje

zeer fijn gesneden tabak kan

bergen ; na twee, drie trekjes

is de tabak op en dan volgt

het tok, tok, tok van het asch-

uitkloppen tegen het rookkistje,

dat tabak, pijp, komfoor, kwis-

pedoor, al het noodige bevat;

dit geluid kan men zelfs midden

in den nacht hooren, 't kloppen

onder en boven en aan den

anderen kant van den papieren

muur, het heele gehoorige huis

door. Als een Japanner wakker

wordt, gaat hij, en de vrouwen

zoowel als de mannen, even

een paar trekjes doen. In die

huizen met wanden als gespan-

nen trommelvellen, groeit des

nachts vooral elk geritsel aan

tot een hard geluid en trillen

de wanden bij iedere beweging.

De wijde mouwen zijn zeer

Japansch; op mij hebben zij

een sterken indruk gemaakt en zij zijn ongeveer

het eenige dat ik onthouden heb van het

Japansche gezantschap — de Japanneezen

zooals men destijds zeide — dat in Juni 1862

ons land bezocht, en dat Multatuli aan-

leiding gaf tot het schrijven zijner Japanse

gesprekken. De Japanners bergen alles in de

zakjes die verborgen zitten in deze mouwen,

brieven en papiertjes met notities, bidformu-

lieren, en een massa vierkante stukjes zijde-

achtig papier die voor allerlei dienen, mede als

zakdoek; ook thuis, waarna zij er een propje

van maken en dit uit het venster schieten.

De borstplooien van de kimono en de obi dienen

eveneens den vrouwen als zakken. Bij bijzon-

dere gelegenheden besteedt ook de mannelijke

Japanner veel zorg aan zijn toilet ; van aan-

gezicht en kruin worden alle haren weg-

geschoren, het haar van het achterhoofd wordt

met olie zorgvuldig tot een staartje bijeenge-

voegd, zóó dat het opwaarts naar voren

streeft
;

gehuld in een soort ruimen slaaprok

die tot de voeten reikt, draagt hij daarover-

heen een kostbaar zijden overkleed met wijde

mouwen; een breede kap van gesteven linnen

bedekt hun rug en schouders, en in den breeden

Japansche vrouwen zich wasschende. (Houtsnede van Hokoesai).
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Ja| anschè (Choshoe-type).

gordel steekt een lang. fraai zwaard, welks

ontaarde namaaksels thans in iederen Japan-

schen winkel van onze groote steden te koop

liggen.

De Japanners gaan met ongedekten hoofde,

kunnen dus niet groeten met hun hoofddeksel,

wat trouwens ook al een heel weinig sierlijke

manier is; hun groet is deftig en gracieus;

zij buigen hoffelijk, de handen steunende op

de knieën en binnenshuis knielen zij neder en

brengen hun neus even in aanraking met de

vloermat.

Wanneer er veel visite tegelijk komt, dan

duurt het gebuig heel lang, beginnende al op

de trappen en eindigend even vóór men zich

voor goed zet. Welke westerling hier kwam
binnenvallen in dit Japansche huis, te midden

van dien grooten kring heeren en dames, hij

zou goede kennissen ontmoeten, weggeloopen

van waaiers en theekopjes, van tochtschermen

en kakimono's, de dames in hunne fraai ge-

bloemde japonsche rokken,

het haar hoog opgestoken,

het gelaat stijf geblanket, met

rood geverfde koontjes en

lippen, de oogen wat schuin,

kijkend door oogspleten als

knoopsgaten. De heeren met
waaiers en met rechte zwaar-

den, dwars op de lengteas

van het lichaam gedragen,

Nanki-Poo, K0 K0 en Pooh-

Bah uit De Mikado.

Zooals in meer oostersche

landen, worden ook in Japan

jonge meisjes grootgebracht

om te dienen als amusement

op avondjes en feesten van

allerlei aard ; een gezellige

bijeenkomst zonder een paar

geisha's laat zich niet denken;

als het diner aan den gang

is, ziet men ze van achter

een kamerschut te voorschijn

schuiven en het gezelschap

onderdanig groeten ; dan keu-

velen ze met de gasten, dienen

de spijzen rond en de saké,

den brandewijn uit rijst ge-

stookt, en nemen tusschen

de bedrijven hun tokkel-

instrument ter hand, de siamisen of guitaar,

voor en achter met perkament bespannen,

met een langen en dunnen hals en drie

zijden snaren, die met een driehoekig plec-

trum getokkeld worden, en een octaaf doen

hooren met tusschenliggende kwart of kwint.

De takigoto, die op bladz. 266 is afgebeeld,

geldt voor een instrument dat door dames

uit den hoogen stand wordt bespeeld ; de

klankdoos is ingelegd met ivoor en schildpad

en bespannen met dertien zijden snaren die

op evenveel beweegbare kammen rusten, en

getokkeld worden met ivoren nageltjes, door

middel van ringen aan de vingertoppen vast-

gemaakt.

Op de takigoto was het dat Sada Yacco,

de Japansche tooneelspeelster, die onlangs in

Europa reisde en speelde, de Etigo dzissi

tokkelde en andere romancen. Het geluid van

deze instrumenten is dunnetjes, een mager

getjingtjang, en de zang dien men erbij hoort
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wordt niet onwaar bij „des miaulements de

détresse" vergeleken; maar als men de melo-

diën naspeelt op de piano zijn ze niet onaardig.

Het moderne Japan — in allen deele most

horrible — ziet zonder eenige droefenis zijne

oude, nationale muziek verdwijnen ; ieder regi-

ment heeft thans een orkest als het Europeesche

en men blaast er lustig airs uit Fransche

opera's in het keizerlijk paleis. Niet aan zijn

toonkunst heeft Japan zijn roem te danken in

het buitenland.

De Japansche troep waarvan Sada Yacco

het middelpunt was, heeft in 1900 heel Parijs

in opschudding gebracht ; zijzelve, als comé-

dienne en tragédienne geroemd, en in de mu-

ziek en dichtkunst ervaren, heeft nog iets

doen zien van de goede, oude tradities der

Japansche tooneelspeelkunst. Het histo-

rische drama waarop zij de Parijzenaars

onthaald heeft, De geisha en de sa-

moerai, de laatste iets als een ridder,

is minstens driehonderd jaar oud en

vordert, zonder bekortingen, twee dagen

spelens. Men heeft er nu iets van ge-

maakt dat een half uur duurt en het

is dus niet te verwonderen, dat zelfs

voor hen die de Japansche taal machtig

zijn, de inhoud niet heel duidelijk zou

geweest zijn, indien niet boekjes met

een overzicht van den tekst waren

uitgereikt. Het keizerlijk hoftheater te

Tokio, met de Japansche Sarah als

ster, heeft behalve De geisha en de

ridder nog Kesa gespeeld. Kesa is een

meisje, dat, reizende met hare moeder

en haar bedienden-personeel, op den

berg Ojejama belandt. Roovers die daar

huizen, nemen Kesa en haar kamenier

mede en laten haar mama en de andere

bedienden ongemoeid gaan. Onder het

weeklagen van laatstgenoemde perso-

nages daagt een ridder op, Morito, die

belooft de gevangen genomen Kesa te

bevrijden. In het roovershol drinkt men
op de goede vangst en Kesa — ge-

speeld door Sada Yacco moet
zingen. Den beschonken hoofdman

tracht zij met een dames-dolkje te ver-

moorden, maar dit mislukt en tot straf

moet zij achter in het hol opgesloten

worden. Intusschen hoort men Morito,

die den weg naar het hol zich heeft laten wijzen,

bonzen op de grotdeur. Op zijn vraag naar

de beide gevangen vrouwen, houdt men zich

van den domme, maar een op den grond

liggende bloem uit het kapsel van Kesa ver-

raadt hare aanwezigheid. Dan begint het ge-

vecht, eindigende met de overwinning van Morito,

die de beide dames medeneemt. Hij heeft

echter niet voor een dankje zich zoo moedig

in gevaar begeven en wil Kesa trouwen, moet

echter nog eerst elders gaan vechten en zal

dan terugkomen. Hij komt terug na twee jaar,

en vindt Kesa getrouwd met den heer Watabane
en de familie bijeen onder de bloeiende vrucht-

boomen, waar de jonge vrouw op de takigoto,

begeleid door een siamisen, het bovengenoemde

Etigo dzissi, De leeuw van Etigo, speelt.

Japansch meisje in"]vvinterkostiium.

De Volken der Aaide.



Geisha's aan het toilet.

Morito wil de voor dit huwelijk verantwoor-

delijke moeder dooden, maar Kesa komt

tusschenbeide en overtuigt hem dat het beter

is Watabane te vermoorden, dan zal ze vrij

zijn en Morito trouwen. Als de lamp met

een sluier gedekt is, zal het een geschikt

oogenblik wezen om Watabane in zijn slaap van

kant te maken. Watabane slaapt, maar Kesa

wekt hem en zegt hem te gaan zien wat het

gerucht beteekent dat zij hoort in den tuin.

Zoodra Watabane weg is, omsluiert zij de

lamp en gaat zelve in bed liggen. Morito

komt op, en alles vindende volgens afspraak,

vermoordt hij de persoon in bed. En als hij

ontdekt heeft wie daar lag, doodt hij zichzelf.

Van tooneelmatigen toestel wordt in Japan

weinig werk gemaakt; de inhoud van het

stuk is zóó interessant voor de toeschouwers,

dat men om de mise-en-scène niet veel geeft;

de in 't zwart gekleede tooneelknechts loopen

telkens in den tuin of door de kamer waar

het stuk speelt, maar den toeschouwer hin-

deren zij in 't minst niet bij het intensieve

kunstgenot dat hij smaakt. Dit is wel een

hoog standpunt bij een volk, dat overigens

toont zoo scherp te zien en duchtig op te

merken. De schouwburgzaal heeft ééne galerij

met loges, en daaronder een reeks baignoires

;

de ruimte die elders door stalles, parket en

parterre is ingenomen, heeft geen andere

verdeeling dan die welke men op de veemarkt

ziet om schapen, varkens en ander gedierte

te scheiden;, nergens is een stoel of andere

zetel te zien ; men zit op den grond, drinkt

thee, eet zoetigheid en babbelt. Het scherm

wordt naar weerszijden weggetrokken, zooals

dat nu in onze omgeving wel meer ge-

beurt, en hier en daar heeft men horizon-

taal draaiende tooneelvloeren, zoodat het vol-

gende bedrijf achter klaargemaakt kan wor-

den, terwijl het voorafgaande gespeeld wordt,

een manier die men ook in Europa geprobeerd

heeft, maar die niet veel toegepast is. Bij zeer

treffende gedeelten worden de spelers toege-

juicht: men is er bij, ook al is het stuk eeuwen

oud. Sada Yacco was de eerste Japansche
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tooneelspeelster, want vóór haar werden alle

vrouwenrollen door mannen gespeeld ; de

tegenwoordige keizerin heeft weten te bewer-

ken dat ook vrouwen op het tooneel worden

toesrelaten en dit nieuwe heeft aan het tooneel

nog grooter aantrekkelijkheid gegeven.

Het Japansche ballet en wij bedoelen

hier niet de navolging daarvan in Europa,

maar het echte — geeft aan hen die voor

het eenvoudig-lieflijke oog hebben veel te

genieten. Het kunstig springen, huppelen en

tollen, met begeleidende grimassen, van onze

ballet-danseressen kent men ginds niet; de

meisjes zijn van zestien tot achttien jaar oud,

goed van postuur en knap van uiterlijk

;

aardige verschijningen in hare bonte kimono's

en weer anders gekleurde obi's, het donkere

haar met bloemen getooid en waaiers in de

handen. In dubbele rij schuiven zij op de

maat der muziek tusschen de zijschermen uit

naar het door lampions verlichte tooneel, buigend

groepen vormend en zich deelend in partijen,

zooals in de oude menuet gebruikelijk was. Het

waaierspel en de steeds wisselende plooivalling

der lange gewaden, waaruit nu en dan de

kleine voetjes komen kijken, de kleurtinteling

en de gracie der bewegingen, brengen den

toeschouwer onder de bekoring van het ragfijne

stil-mooie dat niet besproken wil worden, dat

uiteenvalt bij een enkel niet met kleur, lijn

en gebaar harmoniëerend woord. De balletten

stellen niets voor, zooals de mimische balletten

van vijf en minder bedrijven deden, die in

Frankrijk van 1 5 8 1 , toen Cathérine de Médicis

het eerste groote ballet deed uitvoeren, een

schitterenden tijd beleefden
;
groote mytholo-

gische, historische en allegorische balletten

waren deze, van een genre dansspelen dat in

Italië in zwang gebleven is en waarin nu nog

beroemde mimikers de historie dansen. Zoo

iets kent men in Japan niet; men heeft er

genoeg aan de dansfiguren en vindt niet noodig

dat deze nog iets verbeelden daarenboven.

Waarschijnlijk staan de Japanners hooger in

dit opzicht; het is er mee als met muziek,

die door sommigen eerst dan rechtaf mooi

gevonden wordt, als zij er iets duidelijk in

of uit hooren, het onweer, een veldslag, het

murmelen van een beek of het geroep van

den koekoek.

De Japanners gaan veel uit en er is veel

gelegenheid tot uitgaan ; wat er het eerste

was, blijve hier onbesproken. Theehuizen zijn

zeer gezochte uitspanningsplaatsen, koffiehuizen

en restaurants tegelijk, waar men en familie

heengaat om er uit te blazen na een drukken

dag. In de grootere inrichtingen kan men
van alles krijgen, ook spijzen die niet oor-

spronkelijk Japansch zijn ; een echt inlandsch

maal wordt voorgediend in vele kleine, verlakte

ofporceleinen kommetjes, en bestaat uit bouillon,

gelei, stukjes kreeft, rauwe en gekookte visch.

zoete boonen, koek, snip aan speetjes, sinaas-

appelen en andere vruchten, alles sterk ge-

kruid met de bekende Japansche soya, bereid

uit de zaden der soya-boontjes, die in tropisch

en Oost-Azië algemeen gekweekt worden.

Vaak zijn de schoteltjes met bloemen versierd

en de kippen en eenden en ander gevogelte

worden in dobbelsteentjes gesneden en gekookt

met champignons en met uien, waarvan de

stengels niet zijn afgesneden. De visch wordt

ook wel in mooten gedeeld, aan stokjes halt

gaar gebraden, met zout en peper bestrooid

Japanseh meisje.
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en voorgediend met rijst, rijst, die zonder

zout, melk of suiker ten allen tijde en in

alle standen het voornaamste voedsel is. De
matige Japanner drinkt daarbij water of anders

kokend heete, Japansche thee, die gewoonlijk

na het maal gedronken wordt.

Bekijkt men eene uitstalling van huishou-

Japansche vrouw die de obi omslaat.

delijke artikelen, dan blijkt dadelijk welke de

meest gebruikelijke dranken en spijzen zijn

;

in grooten getale staan daar de rijstketels, de

trekpotten en de kannen voor rijstebier, de reeds

genoemde saké, de nationale drank, die, uit-

hoofde van den zwakken wijnsmaak, ook wel

rijstewijn genoemd wordt. Tot aan de invoe-

ring van het Duitsche bier werd deze drank

in groote hoeveelheden gebrouwen, zoodat het

vijfde deel van den rijstoogst tot dit doel

gebezigd werd. Het Duitsche bier heeft thans

in Japan zijn besten tijd gehad. In 1887 werden
er nog 2\ millioen flesschen ingevoerd, maar te

beginnen met 1889 zijn er in Japan verschei-

dene brouwerijen opgericht en in 1890 werden

er al dertig verschillende soorten bier naar

de Duitsche methode gebrouwen, waardoor
de invoer van het buitenlandsche fabricaat

natuurlijk zeer achteruitgegaan is. Bij feeste-

lijke gelegenheden is de saké echter nog steeds

de drank, en bij groote hoeveelheden gedronken

heeft hij dan wel een lichte dronkenschap ten

gevolge. In dezen toestand verloochent de

Japanner zijn eigenaard niet; hij blijft kalm en

vriendelijk en nooit ontstaat er twist of komt
't tot handtastelijkheden wanneer de beker

lustig heeft rondgegaan. Maar akelig blijft

de delinquent ettelijke dagen; twee, drie zelfs

boet hij voor het uur van onbedachtzaamheid.

Nog altijd blijft de Japanner op zijn feesten

gesteld; zij zijn deels algemeen, deels ter her-

innering aan dezen of genen Kami. De gods-

dienst heet de leer der Kami's of geesten

en de Kami's wien men goddelijke eer

bewijst, zijn öf de oude landsgoden, öf be-

roemde helden, in wie men uit den hemel

gedaalde goden ziet. De Kami's moet men
naderen met een opgeruimd en tevreden gelaat;

zij haten de droefheid; en als er nu een her-

inneringsdag aan een Kami is, dan komt de

gansche bevolking op de been, tooit zich in

feestgewaad en geeft zich over aan uitbundige

vroolijkheid. Alles is met bloemen en wimpels

versierd, worstelaars meten zich met elkander,

tooneelspelers treden op in stukken waarin

tafereelen uit het leven der Kami's aanschou-

welijk worden voorgesteld. De vereering der

Kami's heeft plaats in of liever buiten een

eenvoudig houten gebouw, aan alle kanten

gesloten, met een tralievenster aan de voorzijde

Op den vloer matten, op den achtergrond een

ronde, blinkende, metalen spiegel, als beeld

der zon, aan den wand eenige strooken wit

papier, als zinnebeeld der reinheid. De geloo-

vige reinigt zich vooraf de handen, klimt de

trappen op die naar den tempel voeren, maakt

op den omgang van het gebouw een paar

buigingen en prevelt een gebed. Dan daalt
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hij af, geeft drie slagen op de klok die daar

hangt, werpt een geldstuk in de offerkist en

gaat in een naburig theehuis wat uitrusten.

Deze leer der Kami's heet Shinto, en

Shintoïst is nu nog meerendeels de lande-

lijke bevolking, die als Kami's vereert hare

groote gebieders, geleerden, kunstenaars en

krijgslieden en voor deze heroën tempels

opricht en altaren sticht, zonder er een kerk-

leer op na te houden of een beschreven ethiek

;

de Shintoïst geniet wat de Kami's hem te

genieten geven en maakt het zich niet lastig

met de gedachte aan hetgeen er met hem
gebeuren zal als hij dood is. Eeuwen lang was

deze oude landsgodsdienst met zijn opgewekte

levensbeschouwing, reinheidsvoorschriften en

gemis aan leerstellige geboden, zijn eenvoudige

tempels en wereldlijke tempeldienaars voor de

Japanners voldoelde, de eenig bekende, totdat

het Boeddhisme voor het Shintoïsme een ge-

duchte mededinger werd ; het Boeddhisme met

zijn zwaarmoedigen geest, zijn afkeer van

wereldsche genoegens en talrijke geboden, zijn

prachtige tempels en vele kloosterlingen; de

eene 'n godsvereering zonder zedeleer, de andere

oorspronkelijk een zedeleer zonder godsveree-

ring. Nu is er een fusie gekomen, waar men
zou meenen dat godsdiensthaat moest ontstaan

zijn. Wij kunnen er een voorbeeld aan nemen.

Men leeft eendrachtig samen, bezoekt elkanders

tempels ; de eene partij neemt goden over uit

het pantheon van de andere en Boeddhistische

priesters verrichten meestal de lijkplechtigheden

ook bij het afsterven van een Shintoïst. Hoe
vreemd zou men daar opzien van een adver-

tentie voor een keukenmeid P. G. De leeringen

der beide godsdiensten werden zelfs tot één

geheel versmolten door hen die iets nieuws

verlangden, en een nieuwe sekte ontstond,

wier tempels zoowel Boeddha-beelden als de

ronde spiegel van den Shinto-dienst bevatten.

Maar niet immer is alles heel vreedzaam toege-

gaan ; de eene keizer was vóór, een volgende

tegen het Boeddhisme, en aangezien ook toen al

de wil des keizers de hoogste wet was, ging men
elkander te lijf, de monniken der verschillende

sekten, gewapend en wel, tot groot ongerief

van het land.

De vermenging van Boeddhisme en Shin-

toïsme, in een aantal secten verdeeld, is de

godsdienst der steden ; de Shinto-dienst, wel

niet zuiver meer, daar menige vreemde god
den voorvaderlijken tempel is binnengeslopen,

bleef den godsdienst der landlieden. Maar de

hoogere, meest ontwikkelde klassen, hoewel

doende alsof zij tot een of andere sekte be-

hooren, zijn in zake godsdienst volmaakt on-

verschillig ; voor den geletterden Japanner zijn

de zedelessen van Confucius, den grootsten der

Chineesche wijsgeeren, het richtsnoer voor zijne

handelingen.

Welke verschillen er ook tusschen de onder-

scheidene sekten mogen bestaan — in afkeer

van het christendom zijn zij volmaakt een-

stemmig ; het heeft heel lang geduurd alvorens

de Japanners weer iets hooren wilden van ,,de

Leere des Euangeliums" waarmede zij inder-

tijd geleerd hadden voorzichtig te zijn. Eerst

weinige tientallen van jaren geleden is het

werk van pater Xaverius weder opgevat. Er
zijn thans verscheidene Christen-kerkjes, o.a. in

Nagasaki en op De-Sjima. Inderdaad zeer

tolerant nu van de Japanners, die uit Orakami,

nabij Nagasaki, dertig jaar geleden de bevol-

king, op de enkele verdenking van het Chris-

tendom te belijden, naar een woest en veraf

gelegen eiland verbanden. Op De-Sjima staat

een Amerikaansch kerkje op de plek waar

Von Siebold zijn kruidtuin had aangelegd.

Maar de Christelijke zending vindt in Japan

een moeilijk te bearbeiden veld. „Wie den

weg der waarheid volgt," zegt de Japanner,

„behoeft niet te bidden dat God hem be-

scherme." Zeker gaat het in die zendings-

kerkjes niet zoo gemoedelijk toe als in den

Japanschen Boeddha-tempel, waar de priester

met plechtige schreden van het altaar naar

het hooge gestoelte schrijdt, ondertusschen een

buiging maakt voor het groote Boeddha-beeld,

dan met eerbied uit handen van zijn dienaar

het gewijde boek aanneemt en, na op den

kansel een kopje thee gedronken te hebben,

zijn preek aanvangt, zich richtende tot zijne

kudde pijpjes rookende Japanners en Japansche

vrouwen. Even huiselijk als de geheele toestel,

is ook de toespraak, wanneer de priester spreekt

over de verloren ziel eens menschen, aan

welker terugkeer allicht minder zorg besteed

wordt dan aan het opzoeken van een weg-

geloopen hond, een verdwaald kuiken of het

gestolen lievelingskatje.

Japan is een keizerrijk en de keizer, Moet-
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Wandeltoilet.

soehito, is thans vijftig jaar, en heeft al heel

wat doorgemaakt. Hij heeft Japan omgekeerd,

het tot een Westersch-Oostersch land ge-

maakt en zichzelf daarbij niet gespaard. Want
zijne dynastie heet aan te vangen 660 jaar v.

Chr., toen Jimmoe Tenno, de eerste keizer,

regeerde als alleenheerscher, god. En thans,

constitutioneel vorst, Japan's keizer, Moetsoe-

hito, Tenno van Japan, met een gegalonneerden

pantalon en een militaire jas met brandebourgs,

gouden epauletten en een marine-steek met

pluimen; een slechte ruil tegen het breedge-

plooide, zijden overkleed, met gouden figuren

rijk bestikt. Waar het hof voorgaat zich Euro-

peesch uit te dosschen, daar volgt de rest

gaarne ; wat men dan te zien krijgt is afgrijse-

lijk, vooral onder de hoogere standen, die t

hunne roeping achten met de beschaving van

hun land mede te gaan. Zonderlinge contra-

dictie, menschcn die anders zooveel smaak

toonen, de schilderachtige Japansche kleeding

te zien verruilen tegen een zwart jasje en een

pot-hoedje. Daar moet over heel de wereld

een stille kracht zijn, die de mode met een-

parige beweging doet voortgaan over alles

heen, als een dommekracht voor niets wij-

kende, lachende om logica en met
den aard der dingen spottend.

Blijkens eene fotografie is het statie-

kleed der keizerin niet de bevallige

kimono, maar een wijd kleed, uit-

staand als een oudenvetsche tafelschel

en daarbij is haar overige tooi zoo

smakeloos en haar gezicht zoo onbe-

duidend, dat de geheele keizerin een
allernaarsten indruk maakt; evenals

de keizer, die er zoo dom en slaperig

uitziet, alsof 't maar een vertelseltje

is dat hij zooveel heeft overhoop

gehaald in zijn rijk. De eerste op-

zienbarende daad was, bij zijne troons-

bestijging, de afzetting en verbanning

in 1 868 van den zoogenaamden kroon-

generaal, den tweeden keizer, een

gevolmachtigd minister, feitelijk met
eene keizerlijke macht bekleed. Tevens
werd de klasse der daimyo's of edelen

opgeheven, der zeer rijke landheeren,

die groote voorrechten genoten en

hunne buitengewone inkomsten toen

verbazend zagen slinken. Dan werd de
hoofdzetel des bestuurs overgebracht van Kyoto
naar Jedo, dat daarna Tokyo heette en met
Jokohama door een spoorlijn werd verbonden.

Verder kwam in de plaats van den afgeschaf-

ten adel een nieuwe aristocratie naar Euro-

peesch model, met prinsen, markiezen, graven,

burggraven en baronnen, en eindelijk kreeg

Japan, den uden Februari 1 889, een constitutie,

de sluitsteen in het gemoderniseerde gebouw.

Dat alles is niet zonder horten en stooten

gegaan. Er is energiek verzet gepleegd tegen

al deze en andere nieuwigheden ; maar de

tegenstand is afgestuit op een even stug vol-

houden van den keizer.

Het oude foedalisme heeft plaats gemaakt
voor een centraal bureaucratisch regeerings-

stelsel. Japan als apart land, anders dan anders,

begint nu zoo langzamerhand zijn belangrijk-

heid te verliezen. Men moet ze maar eens

zien de bont gekleurde prenten van den

Chineesch-Japanschen oorlog zooals ze in Tokyo
grooten opgang maakten, die fraaie Japansche

soldaten en officieren, in vlekkeloos witte

Europeesche, militaire kleeding, allen dapper,

en met geschut en geweren, te water en te

land de Chineezen doodschietende, zonder er
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één te missen. O, er is vooruitgang daar ginds,

zóó groot dat er nauw bijhouden aan is. Door
Pruisische officieren is het leger nu hervormd

en tot iets degelijks gemaakt, geweldige pantser-

schepen vormen er de vloot, en beide, leger

en vloot, voeren schijngevechten uit, na ge-

maakte afspraak wie vriend, wie vijand is.

Bij deze manoeuvres worden gasten genoodigd,

gezanten en andere grooten, die door den

ópper-ceremoniemeester en ordonnans-officieren

in een salonwagen naar het slagveld gebracht

en daar in een tijdelijk verblijf, waar een

keizerlijke kok uit Tokyo voor de voeding

zorgt, ingekwartierd worden. De keizer zelf

kommandeerde deze manoeuvre, die geheel

op zijn Pruisisch ingericht was.

Iets anders is weer op Engelsche leest ge-

schoeid ; voor dit heeft men de Fransche, voor

dat de Amerikaansche manier gevolgd. Welk

een origineel land Japan op deze wijze ge-

bleven is, valt licht te begrijpen. De dichter

die meeschommelde op de stoomboot van

Stavoren naar Enkhuizen, kan niet meer ver-

baasd geweest zijn over de verbastering van

zijn Friesland, dan iemand staat op te kijken

over de verbastering van Japan in de laatste

dertig jaren.

Allermerkwaardigst is het voorbeeld, door

een landgenoot die ginds reisde medegedeeld.

Omstreeks 700 hadden de Boeddhisten de

lijkverbranding ingevoerd in Japan. Bij de

moderniseering van land

en volk werd zij plotseling

beschouwd als iets dat niet

recht strookte met de hou-

ding eener natie, bezig met

beschaafd worden. Dus

werd bij decreet van 18

Juli 1873 de crematie ver-

boden. Maar toen spoedig

bleek dat crematie eigen-

lijk de crème der bescha-

ving is en in het toonge-

vend Europa door de

hoogst-aangeslagenen op

het gebied van vooruit-

gang wordt voorgestaan,

toen kwam de regeering

fluks terug op haar voor-

barig besluit en trok het

verbod weer in op 23 Mei

1875, dus nog geen twee jaar later. En zoo

is het met meer dingen gegaan.

Japan, zoo beroemd door zijn oud, alles weer-

staand lak, heeft nu een nieuw Europeesch ver-

nisje gekregen. Erkend moet echter worden, dat

niet alles een bloote neiging tot navolging was,

een gevolg eener imitatiekoorts. De verwikke-

lingen met Europa waarin omstreeks 1 867 Japan

was geraakt, getrokken als het werd in het on-

zalige geharrewar der volkeren, leidden tot het

inderdaad met energie uitgevoerde besluit, om
aan de verdeeldheid waaraan het land leed en die

overheersching door vreemden zoo gemakkelijk

tot stand doet komen, een einde te maken.

De macht moest in één hand gelegd worden,

centralisatie van bestuur moest er komen,

men moest even dikwijls in een minuut kun-

nen schieten als de Westersche barbaren, even

zwaar gepantserde oorlogschepen in positie we-

ten stellen tegenover de hunne, zou men met

goed gevolg het hoofd kunnen bieden aan den

loerenden vijand op de grenzen. Wie a zegt,

moet ook b zeggen ; van het een kwam men
in het ander; op eene hervorming hier volgde

als vanzelf een wijziging van het naastbij-

liggende. Hij die ooit een oud huis heeft

laten opknappen, kent die serie van noodzake-

lijk in elkaar grijpende veranderingen. De
gevolgen van zulk eene engrenage heeft Japan

ondervonden ; zij zijn verergerd door de, niet

noodzakelijke, zucht om iets anders te schijnen

Japansch meisje, het hoofdhaar wasschend.
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Een zeer bewerkelijke haardracht,,

dan men is, door de algemeen menschelijke

neiging om altijd mooier en beter te vinden

datgene wat een ander heeft. Het een hielp

het ander en oud-Japan ging inmiddels ten

onder. Zeker, er is nog veel gebleven dat is

als het oudtijds was ; maar alles rammelt nu,

de bekoorlijke eenheid is weg, de lokale glans

is duchtig aan 't tanen.

De groote hervormingen die Japan heeft

ondergaan, zijn niet gunstig geweest voor het

behoud van veel dat eertijds als essentiëel-

Japansch hoog aangeschreven stond. Japansche

kunst vooral was het die Japan beroemd maakte

in het Westen ; de oude toestanden bevorderden

hare ontwikkeling : de vermogende edellieden

konden zich de weelde veroorloven mooie,

dure dingen te koopen, met eene vrijgevigheid

die den kunstenaars-stand tot rustig voort-

werken in staat stelde. De revolutie van 1868

die aan de macht dezer klasse, maar ook aan

hare financiëele kracht een gevaarlijken slag

toebracht, werkte terug op dien kunstenaars-

stand en op de kunst zelve, en van dien tijd

dateert de grensscheiding tusschen de zuiver Ja-

pansche kunst en de hybridische, welke zich meer

en meer naar den uitvoer ging richten en aan

den Westerschen smaak als aan een gouden

kalf ging offeren. Er kwam zooveel vraag naar

Japansche teekeningen en prenten, naar lakwerk

en bronzen, dat er hard gewerkt moest worden

om aan dien eisch te voldoen. De hoedanig-

heid ging natuurlijk lijden onder de te leveren

hoeveelheid; daarbij drong, zooals wij zeiden,

de Westersche smaak in Japan door, met het

gevolg, dat de Japansche kunstenaar dingen

ging maken waaraan hij zonder dezen invloed

nooit zou gedacht hebben, en die hijzelf zeker

niet mooi vond, noch ooit dacht te gebruiken.

Niet iedere kunst is de natuur door een

temperament heen bekeken, maar de Japansche

is dit bij uitstek. Sterk spreekt hier uit een

voorwerp van kunst de persoonlijke opvatting

des kunstenaars; zijn eigen kijk op de dingen

ligt er dik op
; daarbij heeft hij de eigenaar-

digheid kracht te zoeken in wat de Franschen

noemen forcer la note. overdrijven, zoodat

alles waar 't op aankomt zóó naar den be-

schouwer toedringt, dat deze 't zien moet.
De kunst van den Japanschen artiest is dat

enorme effect te verkrijgen met een ziertje

hulpmiddel, een sterke impressie te geven met

weinig omhaal. Wij kunnen hier gerust van

kunst in 't algemeen spreken, van teekeningen,

lakwerk, brons, porcelein en prenten ; want

Japan-zelf vindt niet het eene inferieur aan

het ander in zijn kunst-nijverheid of nijver-

heids-kunst
; iedere lakwerker, graveur of por-

celeinbakker is eerst schilder ; allen gaan op één

doel aan : iets te leveren dat decoratief en nuttig

is ; daar is zoodoende eenheid in deze kunst,

hoe verschillend ook hare uitingen zijn, of zij

weefsels voortbrengt, pareerplaten voor sabels,

een bloemvaas, een kamerschut of een theebus.

Zij is wondermooi, die Japansche kunst uit de

goede periode, maar zij heeft er den tijd voor

genomen om zich zoo te ontwikkelen. Hoe
zag het er in Noord- en Midden-Europa uit.

duizend jaar geleden, toen Japan reeds een

land was met wegen, kanalen en waterlei-

dingen, met hospitalen en een goed geregeld

postverkeer, met scholen en schoolplicht zelfs,

en lijkverbranding; een land waar 't kompas

in gebruik, de boekdrukkunst bekend was, de

zijde- en porcelein-fabrikage in gang waren;

waar steenkolen werden gebezigd als brandstof

en tempels stonden als paleizen ? Destijds had

in onze contrijen, niet overal voldoende door

duinen beveiligd en nog niet behoorlijk door

dijken beschermd, de zee nog alles te zeggen,

hier land wegslaand, ginds grond aanslibbend

;

overal moerassen en bosschen en Noormannen
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die het de Friezen, Franken en Saksers lastig

maakten. Ja, ware dat niet geschied, dan

zouden ook wij nu misschien verder zijn.

Reeds uit de 5
cle eeuw moet er een Japansche

schilder bekend zijn, maar van zijn werk is niets

over. De oudste schilderij die bewaard is ge-

bleven, dateert uit de 8 ste eeuw en stelt den

prediker van het Boeddhisme in Japan voor. Ge-

woonlijk laat men deJapansche schilderkunst aan-

vangen in de 9de eeuw, bij Kosé Kanaska, die

schilder en dichter was aan het keizerlijk hof.

De geschiedenis van de architectuur klimt

op tot den tijd der Aino-tempeltjes, met een

ver-overhangend rieten dak, door een half

dozijn beschorste stammen gedragen

;

deze bouworde heeft zich geleidelijk

ontwikkeld en is eindelijk geworden

wat de groote Shinto-tempel van Kas-

soega te Nara vertoont. Hout en nog-

maals hout, bij de kleinste en bij de

grootste gebouwen. Niet dat steen er

zeldzaam is, maar het timmerhout is

er zoo overvloedig en zoo goed, dat

het zich vanzelf opdringt. De architekt

is er dan ook in de eerste plaats tim-

merman, precies als gewoonlijk bij ons.

Daarenboven is in landen met talrijke

en hevige aardschokken het gebruik

van een meegevend materiaal aan te

bevelen ; een houten huis gaat wel heen

en weer, maar 't valt niet in, als een

steenen. Reuzenstammen worden voor

de groote tempels gebruikt ; de oudste,

dagteekenend, naar de overlevering

zegt, uit de eerste eeuw van onze jaar-

telling staat te Vatarajé en is nog het

meest vereerde heiligdom van den

Shinto-godsdienst. Waarschijnlijk zal

het houtwerk van dit antieke bouw-
werk af en toe wel eens vernieuwd

zijn. De pagoden van vijf verdiepingen,

ieder met een vèr-overstekend dak,

zijn heel mooi geconstrueerd en brutaal

gebouwd, daarbij elegant van uiterlijk

en zeer decoratief. De overhangende
daken zijn van bijna alle gebouwen
een zeer sprekend kenmerk en behooren
tot de bouworde in een land met veel

warmte en veel regen. Dat de woon-
huizen geen vaste muren hebben zagen
we reeds; maar ook tempels, paleizen

en schouwburgen ontberen deze naar onze

opvatting onontbeerlijke beschutting. De Ja-

pansche architectuur heeft twee hoofd-eigen-

schappen : de versiering der gebouwen en

hunne harmonie met het karakter der om-

geving, gevende een rustig uitziende mise-

en-scène. Door deze beide spreekt het Japan-

sche genie nog meer dan uit de constructie

zelve. Wat men bewondert in een kleinen

gordelknoop of in een verlakte doos, vindt

men terug in de ornementatie eens tempels;

de afwerking is, zoowel hier als daar, te goeder

trouw ; de kleinste détails, ook die welke niet

dadelijk in 't oog vallen, zijn met gelijke zorg

Japansche dames in wandeltoilet.

De Volken der Aarde. 36
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Japansche vrouw in groot toilet.

afgewerkt. Haar culminatiepunt heeft de Ja-

pansche bouwkunst van den goeden tijd be-

werkt in den tempel van Jeyas te Nikkö ; 't

fraaiste beeldhouwwerk, het mooist gefigureerde

brons, het zuiverste snijwerk in hout bekoren

hier het oog en allerwege komen de fantas-

tische hoofdlijnen door glanzend lak en sprekend

verguldsel naar voren.

Het is inderdaad niet alleen peuterwerk,

dat de Japansche kunstenaar voortbrengt; be-

wonderenswaardig zijn de kleine dingetjes van

metaal en van ivoor, vol uitdrukking, al moet

men er soms met het vergrootglas naar zoeken

;

deze zelfde natie heeft reuzen van brons

voortgebracht als het Boeddha-beeld in den

tempel te Nara, zes-en-twintig meters hoog,

zonder het voetstuk, met een hoofd van zes

nieters, een middenvinger van twee meters

!

Deze colossus werd in het jaar 739 van onze

tijdrekening gegoten uit 450.000 kilo brons.

Iets als ontzetting bevangt den toeschouwer

wanneer hij in het halfduister van den Boeddha-

tempel het beeld van de godheid vóór zich

ziet, den reuzen-god, in kalme waardigheid uit-

beeldend den reusachtigen omvang van den

Boeddha-dienst. Ondanks de indrukwekkende

afmetingen is het beeld, op zijn lotuskussen

gezeten, zeldzaam fraai van lijnen ; in buigzame

plooien voegt het kleed zich om de leden

;

het gelaat draagt de uitdrukking van hooge

rust, weerspiegelt de afwezigheid van alles

wat de ziele-kalmte kan verstoren en spreekt

van de bovenmenschelijke majesteit dezer in

in onpeilbare droomgedachten verzonken god-

heid.

In 't algemeen is de bewerking der metalen

in Japan tot groote volmaaktheid gekomen

;

vooral in wapens en wapenrustingen hebben

zij iets superieurs geleverd, en tot aan het

fatale jaar 1868 was het schoonste kunst-

voorwerp dat een Japanner zich kon denken

het lemmet van zijn sabel. Het zwaardvegers-

vak stond hoog in eere en menig edelman

trad in het gilde der wapensmeden, zonder

vrees zoodoende geminacht te zullen worden.

Een Japansche sabel is dan ook een voor-

werp van gewicht ; hoe men ermede moet

omgaan, waar zij moet liggen, op welke manier

men haar uit de scheede moet halen, haar

toonen, als zij het toonen waard is, hoe men

haar den gast of gastheer behoort aan te bieden,

hoe deze haar moet aanvatten er weer terug-

geven — de omschrijving van dat alles beslaat

bladzijden druks. Wie iets wil beteekenen in

de Japansche wereld, dient verstand van sabels

te hebben, ouderdom en kwaliteit kunnen

onderscheiden en allerlei bijzonderheden weten

te ontdekken, die het profane oog eens Euro-

peaans er niet aan bespeurt. Wij hebben in

onze maatschappij geen equivalent voor zulk

een thermometer der wel-opgevoedheid ; in

sommige kringen is 't de kennis van het

paard, dat dan pèrd heet, in andere die van

de wijnkaart; maar het een noch het ander

is te vergelijken met de waarde die in Japan

aan kennis van sabelklingen gehecht wordt.

Ingewijden beweren dat de beroemde klingen

van Toledo en van Damaskus naast de beste

Japansche zwaarden maar kinderspeelgoed lij-
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ken; de buitengewone stukken zijn daaren-

boven nog versierd, gegraveerd „en creux",

en merkwaardig is 't te zien hoe mollig het

ornement in de kling ligt, als ware deze van

was, in stede van het hardste staal gemaakt.

Een andere glorie der Japanners is hun lak

;

alleen reeds omdat er zoovele van elkander

afwijkende manieren zijn in dit bedrijf, is het

ondoenlijk het procédé in 't kortte omschrijven.

De gom, het lak of de vernis die uit de

insnijdingen in den lakboom te voorschijn

komt, wordt öf onvermengd öf vermengd met

met andere stoffen gebruikt. Het houten voor-

werp wordt ineen gelijmd en met puimsteen

glad geschuurd ; dan komt er de eerste laag

lak op, vermengd met zeer fijn steenpoeder;

daarop komt de kleur, hetzij zwarte Chinee-

sche inkt, of vermillioen, of geel, welke kleur

weder met een laag vernis bedekt wordt, die

men dan polijst ; telkens moet het voorwerp

drogen in een gesloten, donkere en — merk-

waardig — vochtige plaats
;
op de voorafgaande

lagen gewone lak komt ten laatste de allerbeste

soort, de lak van Joshino ; weder drogen

en polijsten, den laatsten keer soms maan-

den nadat het voorwerp onderhanden ge-

nomen is. En dit is nu het eenvoudigste

procédé voor lakwerk zonder ornement;

volgen de versierde voorwerpen, met

teekeningen, dikwijls „en reliëf", en dan

beginnen de moeilijkheden pas. Bij dit

alles is de tijd een groot ding ; iedere

droging vraagt weken, soms maanden
en omslachtige stukken duren jaren

;

ook vandaar hun prijs.

Het spreekt vanzelf dat men tegen-

woordig geen tijd heeft om te wachten

tot het bewerkelijke Japansche verlakt

droog is. Er is haast bij, duurzaamheid

is bijzaak. Zoodat, toen in 1874 de

stoomboot die het Japansche werk naar

de tentoonstelling te Weenen zou bren-

gen bij Nagasaki zonk en een jaar

daarna de kisten boven water gebracht

werden, al het oude lakwerk nog in den

oorspronkelijken toestand, al het nieuwe

volkomen bedorven was. Voor den Euro-

peaan heeft het fraai met goud versierde

voorwerp of het effen goudlak de meeste

aantrekkelijkheid, de Japanner vindt het

spiegelgladde, effen zwart 't mooiste lak.

In zijn weefsels weet Japan al iets even

bekoorlijks voor den dag te tooveren als in

zijn lak. Bij een volk dat zich gaarne in zijden

stoffen kleedde, dat smaak had voor lijn en

kleur, de gelegenheid om dezen in den loop

der eeuwen te ontwikkelen, dat over een

grondstof van de beste soort beschikken kon —
bij zulk een volk mocht men verwachten dat

het zijdeweefsels van bijzondere schoonheid

zou voortbrengen. Al in de i6de eeuw is de

roem der Japansche weefsels in Europa geland

en toen reeds hadden de wevers technisch

niets meer te leeren ; waarschijnlijk kwam de

kunst, zooals vele der Japansche kunsten,

oorspronkelijk uit China, maar zij heeft zich

zelfstandig ontwikkeld en is een zeer voor-

name uiting geworden van den zoo veel-

zijdigen kunstzin der Japanners. De stad Kyoto

was het centrum dezer industrie en men is 't

er over eens, dat al in de I3 cle eeuw daar iets

bijzonders werd gemaakt; met angstige zorg

bewaart men staaltjes uit dien ouden tijd en

ook mooie weefsels uit latere perioden houdt

JapMsch meisje (Aino-type).
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men eerbiedig in eere, als de artistieke, zeer

vergankelijke nalatenschap van een geniaal

voorgeslacht. De aristocratie leefde te midden

van eene alles doordringende weelde, en ver

op den voorgrond trad de luxe der zijden

kleedij ;
tijdens het leenstelsel waren de schoon-

ste japonnen die van de mannen, en hetzij

de stof effen was, of geornementeerd, steeds

hing zij neder in statige plooien, het lichaam

omhullend in breedgeknakte ombuiging. In de

er in, zooals zij dat doet in onze reform-

kleeding. Tot dusver heette het dat men geen

kat in den zak koopt ; dit is nu veranderd,

maar — gezwegen van de kat — de Japan-

sche zak is mooier.

De tooneelkleeding van den tegenwoordigen

tijd is wat scheller van kleur en wat drukker

van teekening, heelemaal wat brutaler dan de

gewone, en geeft nog met hare landschappen,

rivieren, beesten van allerlei aard, visschen,

Aino's in een uitgeholde» boomstam.

I7 de eeuw steeg de praal van de vrouwen-

kleeding boven die van het mannenkleed ; er

waren strenge voorschriften omtrent den snit,

voor iederen stand afzonderlijk.

Tot aan de revolutie was er aan het kei-

zerlijk hof en aan de hoven der prinsen een

tot in de kleinste bijzonderheden knellende

etikette, die vorm en kleur der kostumes

voorschreef. In de i8de eeuw heeft de fantasie,

de rijkdom en de lijn der vrouwenkleeding de

hoogte bereikt; de lijn der vrouw verdween

krabben, spinnen, eenden en zwermen libellen,

een afspiegeling van den destijdschen, eenigs-

zins wilden smaak der Japansche vrouwtjes.

Op de weefsels het borduursel, en om dit

te bewonderen in zijn pracht moet men te zien

krijgen de oude foekoesa's, vierkante lappen,

kleurige weefsels met borduurwerk, schitterend

van effect; Europeesche barbaren overtrekken

er soms canapé-kussens mede of maken er

schermpjes van. De foekoesa dient om een

geschenk in te wikkelen dat men iemand
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vereert en dat, met het omhulsel, in een ver-

lakte doos wordt aangeboden ; de ontvanger

zendt de foekoesa terug, als bewijs van ont-

vangst.

Zooals de Chineezen de porcelein bakkers bij

uitnemendheid zijn, kan men de Japanners

ongeëvenaarde pottenbakkers noemen. Men
kent het onderscheid : bij het porcelein is de

glasachtige stof die de porcelcinklei doortrekt

Aino-vrouwen.

door en door gesmolten geweest, zoodat de breuk

een homogene massa vertoont
;

bij het potten-

bakkerswerk is alleen de binnen- en buiten-

wand — het verglaassel — gesmolten geweest

en deze vertoonen dus een andere structuur

dan het daartusschen gelegene. Door bemidde-

ling van Nederland is in de I7 cle eeuw een

verbazende hoeveelheid Japansch porcelein

over Europa gebracht hetzij blauw of wel

blauw, rood en goud. Voor den Japanschen

kenner is het goed van tweede kwaliteit, voor

den uitvoer bestemd. Het mooie hield men
ginds liever zelf en van het uitstekende in het

Japansche porcelein is men hier nog niet heel

lang geleden pas op de hoogte gekomen. De
porcelein-fabrikatie is in Japan uit China inge-

voerd, omstreeks 1520; in 1647 was er te Imari

een fabriek, waar de kunst werd toegepast om
porcelein te decoreeren door middel

van verglaasbare kleuren, met goud
opgelegd. De Hollanders die op De-

Sjima gevestigd waren gaven aan deze

fabriek volop werk en Imari werd

een druk fabrieks-centrum ; de mooie

stukken komen met Chineesch por-

celein overeen, maar de versiering

is een beetje eentonig, de versiering

van fabriekswerk, zonder veel eigen

inventie van den artiest; zoo bv. het

bekende chrysanthemum- en pioen-

motief, in blauw, rood en goud, een

puur handelsartikel, waaraan het on-

verwachte ten eenemale vreemd is.

Het in Europa meest bekende

Japansche pottenbakkerswerk is het

faïënce van Satsoema, voornamelijk

omdat daarvan zooveel namaak be-

staat en in Tokyo zooveel voorwerpen

worden over-gedecoreerd naar Sat-

soema-manier. Eangen tijd zijn groote

vazen en bloembakken, rijk met goud

versierd, voor authentiek Satsoema

gehouden en menig stuk dat te

Jokohama voor vijftig francs was ge-

kocht, werd te Parijs voor duizend

van de hand gezet. De voorwerpen

uit de fabriek te Tokyo zijn inderdaad

heel mooi en leenen zich bijzonder

goed om bij onze ameublementen

te worden ingelijfd. In het algemeen

kan men wel zeggen, dat het bijna

altijd kleine dingen zijn die uit de fabriek

van Satsoema komen. Een der grootste bekende

is de reukwerkbrander in den vorm van een

slapende kat, uit het jaar 1780 dagteekenend,

door den prins van Satsoema prinses Tayasoe-

Tokoegava aangeboden en thans te Parijs zich

bevindend ; het kleurige email dat er ligt op

den grond in oud-ivoorkleur doet aan edelstee-

nen denken, zooals de kleuren van al het oude
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Satsoema doen. De moderne producten zijn

de min of meer gelukte navolgingen van het

werk der groote artiesten in de keramiek. Nog
altijd is de technische bekwaamheid der werk-

lieden groot, en veel moderne stukken zijn

mooi en betrekkelijk goedkoop ; maar de nieuwe

kunst schept niet meer, en wat zij maakt kan

bij het oude niet halen. En dit is niet alleen

bij porcelein en aardewerk het geval.

Naast de Japanners leven in Japan de Aino's,

ongeveer 20.000 in aantal, hoofdzakelijk op het

eiland Jezo, verder op de Koerilen en buiten

Japan op zuidelijk Sachalin tot den 5osten breedte-

graad. Zij worden beschouwd als het bestand-

deel, dat met de Mongoolsche grondstof het

Japansche meng-ras heeft doen ontstaan ; en

de nieuwere onderzoekingen hebben tot het

besluit geleid, dat nog tegenwoor-

dig in het Japansche volk meer
Aino-bloed aanwezig is dan men
vroeger vermoedde. De Aino's vor-

men een oerras, dat niet ver van

het blanke ras staat. Zij zijn klein,

krachtig gebouwd, breedgeschouderd

en, een zeer bijzonder kenmerk,

sterk behaard over het geheele

lichaam, ruige wezens van zeer on-

gewoon maar volstrekt niet Mon-

goolsch uiterlijk, hoewel er natuurlijk

ook Mongoolsch getypeerde Aino's

zijn. De vermenging der volkeren in

Midden- en Oost-Azië heeft men
trachten te verklaren door aan te

nemen, dat dit geheele gebied een-

maal in 't bezit was van Kauka-

sische stammen, welke door uit Tibet

en Mongolië opdringende scharen

Mongoolsche „veroveraars" in twee

deelen werden gesplitst, waarvan

het eene, 't grootste, naar het westen

trok of gedrongen werd, waar het

nog woont, en waarvan het andere,

't kleinste, de menschen waren die

men thans Aino's noemt; deze zou-

den in 't begin onzer jaartelling

geheel Japan hebben bewoond, een

gedeelte zou, zooals wij reeds zeiden,

door vermenging met de Mongolen

het Japansche ras hebben gevormd,

een ander deel, als vertegenwoordi-

ger van een Kaukasischen volksstam in het verre

Oosten, zijn blijven bestaan, in den vorm van een

natuurvolk, geheel van vreemde smetten vrij.

Anthropologisch dus een zeer merkwaardig

volkje, maar, wat kan samengaan, bijster

onzindelijk, zoodat men zelden hun huidkleur

kan onderscheiden
;

hoogst onbeschaafd en

schier in allen deele achterlijk. Zij hebben

hunne oude patriarchale gewoonten in eere

gehouden, leven hoofdzakelijk van vischvangst

en jacht en zijn dol op beren ;
talrijk zijn

althans de Japansche prenten waarop Aino's

worden voorgesteld bezig aan beren lagen te

leggen of den gevangen bruin, die hier echter

zwart is, te vervoeren. Natuurlijk zijn er ook

enkelen die, op het voorbeeld hunner Japan-

sche buren, aan den landbouw doen, maar hun

eigenlijk bedrijf is dit niet.
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De vrouwen zijn bijzonder leelijk, de kin-

deren nogal aardig — zooals trouwens bijna

overal. Eigenaardig is hun manier van dragen,

met den draagband over het hoofd, zooals

men in sommige streken van België het krui-

wagen-zeel en in eenige deelen van Oost-

Indië het zeel van de draagmand over het

hoofd legt. De hutten zijn klein, echter niet

zoo klein of zij kunnen behalve de mensche-

lijke bewoners nog veel ongedierte herbergen

;

bedden of ander huisraad vindt men er niet

dan in zeer primitieven toestand; jammer dat

een en ander niet wat aantrekkelijker is, want

de Aino's zijn zeer gastvrij, vreedzaam en

zacht in den omgang ; overal riekt het naar

gedroogde visch, andere geurtjes niet uitge-

sloten. Van hunne kleeding geven de af-

beeldingen een goede voorstelling ; alleen dient

van de kleuren nog gezegd, dat de stof geel-

achtig is, met groote, ruwe. witte en roode

ornementen en dat in den rug van het kleed

een blauw stuk is gezet.

Zoo leeft dit volkje voort in de oude sleur

hunner voorvaderen, als een curiosum, zonder eeuwen geleden, die de geschiedenis beschrijft,

zich te storen aan hetgeen er verder op de we- even langen tijd terug. Maar 't kan verkeeren,

reld gebeurt. Nog altijd zijn de Aino's dezelfde niettemin. In onzen tijd is geen volk zijn

Aino's die de Japanners afbeeldden, reeds leven zeker; allerminst een vreedzaam volk.

Aino-kinderen.

DE ANDAMAN-EILANDEN.
Deze eilanden-groep ligt in de golf van Ben-

galen tusschen 10 en 14
0 N.B. en bestaat, eenige

kleintjes niet medegerekend, eigenlijk uit een

groot en een kleiner eiland, waarvan het groote

door twee zeestraten in drieën is gedeeld

:

Noord-, Middel- en Zuid-Andaman. Evenals de

zuidelijk daarvan gelegen Nicobaren zijn zij

uit dezelfde gesteenten als de kustketen van

Arrakan opgebouwd ; de onderzeesche dam
tusschen kaap Negrais, de zuidpunt van

Neder-Birma en de Andamanen heeft een

grootste diepte van 275 meter, terwijl de

golf van Bengalen en die van Martaban

ter weerszijden eene diepte bezitten van

minstens 2000 meter. Het is de noordelijkste

eilandengroep in het verre Oosten waar een

zwarte bevolking huist. Liggende in de lijn

die men van Birma naar Sumatra kan trekken,

en verder over de Java-eilanden naar de

landen der Papoea's en naar Australië, zijn

deze eilanden uit een geografisch oogpunt zeer

merkwaardig. Wanneer het waar is, dat hier

eenmaal een groot continent gelegen heeft,

waar thans een eilanden-wereld gevonden wordt,

dan hebben ook de Andamanen tot dat vaste-

land behoord. Er is daar, op de hoogste ge-

deelten van een overigens verdronken land,

een oervolk bewaard gebleven, een volk dat het

meest nabij komt aan de Negrito's der Philip-

pijnen en voor de studie der volkenkunde van

hoog belang is.

De pyramide van Andamanen op bladz. 290

afgebeeld, geeft veel te zien. Vooraf zij gezegd,

dat de wand van geplette en gevlochten bamboe
en de houten trap die men er ziet, niet be-

hooren tot een huis van inlanders, maar tot

een keet die ten behoeve van doortrekkende

Andamanen door het bestuur der strafkolonie

De Volken der Aarde. 37
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Een groep Andamanen.

van Port Blair is opgericht. Meerendeels leven

de Andamanen niet in hutten, maar in den

grond, onder overhangende rotsblokken, of

onder een afdak van takken en bladeren ; in

het binnenland van Middel- en van Klein-

Andaman zijn werkelijke hutten gevonden in

den vorm van bijenkorven. Kleeding dragen

zij niet ; de ringen van rotan die samen een

gordel vormen, zijn meer een nuttig sieraad,

geschikt om gereedschap of wapen mede te

voeren, en dragen van achteren, met een afhan-

genden kwast van uitgerafelde pandan-bladeren,

ook wel schelpen en tanden. In den huiselijken

kring leggen de mannen ook nog dezen gordel

af en dan blijft er heelemaal niets over. Op
de tweede sport van de ladder, van beneden

af gerekend, zit eene weduwe met den schedel

van haar overleden man in de linkerhand; het

is gebruikelijk dezen schedel bij zich te houden

totdat de vrouw een anderen man gevonden

heeft. Met halsbanden van aaneengeregen

beentjes van familieleden zijn verscheidene

hier afgebeelde personen versierd ; voorts

dragen de vrouwen een vijgeblad of althans

een blad dat hetzelfde bedoelt ; reeds eenjarige

meisjes ziet men deze bedekking dragen. Het

lichaam wordt ingesmeerd met door oker ge-

kleurde reuzel of schildpadvet, die, naar zij

zeggen, tegen de vliegen en tegen de koude

beschut ; wat tatoeage schijnt, zijn feitelijk

strepen, die met den vinger in deze vetlaag

getrokken zijn vóór ze hard werd, duidelijk
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zichtbare gootjes. Ook de meeste voorwerpen

worden met dit gekleurde vet ingesmeerd.

Evenwel bestaat onder deze menschen ook

de gewoonte zich de huid te versieren met

de litteekens van oppervlakkige, door glas-

splinters gemaakte insnijdingen ; ook als ge-

neesmiddel brengt men deze ,,Kerbschnitt" wel

aan. Het hoofdhaar van de mannen wordt

öf geheel geschoren öf men laat kleine haar-

bosjes, ter grootte van een peperkorrel, staan

in een lijn die midden over het achterhoofd

loopt. Bij de vrouwen laat men veelal een

rond kapje staan en wordt het overige weg-

geschoren.

Sedert 1858 hebben de Engelschen op de

Andamanen eene strafkolonie ; wat uitEngelsch-

Indië verwijderd moet worden, gaat hierheen

;

reeds op het eind van de i8 cle eeuw zijn

pogingen tot kolonisatie gedaan, maar afgestuit

op de ruwe manieren der oorspronkelijke be-

volking en het weinig herbergzame der eilan-

den. In beide opzichten is er thans veel ver-

anderd ; door ontwouding van 8000 hectaren

oppervlakte en door afleiding van overtollig

water is de bewoonbaarheid grootelijks ver-

beterd en tusschen de inlanders in de buurt

der nederzettingen en de Engelschen bestaat

een vriendschappelijke omgang. Van Calcutta

af duurt de reis vier of vijf dagen en iedere

maand vaart er een boot; in Port Blair, een

diepe baai aan den oost-

kant van Zuid-Andaman,

ligt het eilandje Ross, met

de woning van den gou-

verneur en andere regee-

ringsgebouwen. De eenige

Andamanen die op Ross

wonen zijn de leerlingen

van een weezen-school,

waar ze leeren spellen,

tellen, een beetje rekenen

en het Onze Vader op-

zeggen ;
indertijd vond een 1

reiziger daar onder de

lees-voorbeelden er een I

dat luidde : ,,do not commit

aldultery". Voor de inlan-
j

ders hebben de Engelschen

aan het strand van de
j

baai huizen gebouwd, die L

zij kosteloos bewonen en

daarenboven wordt hun voedsel verstrekt, óók

gratis, en aan de vrouwen en meisjes fatsoen-

lijke rokjes, die op 's lands kosten gewasschen

worden ; ziedaar een regeeringszorg om voor-

standers van staatshulp jaloersch te maken.

Zoowel mannen als vrouwen rooken tabak

uit Europeesche aarden pijpen en zijn op dit

genotmiddel, dat de Engelschen hun leerden

kennen, zeer gesteld, zoodat men veel met
hen doen kan, zelfs fotografeeren, zoolang men
hen laat rooken. In groote verscheidenheid

vindt men bij deze eilanders bogen en pijlen,

de bogen fraai gesneden en van een vorm
dien een Engelsch schrijver doet vermoeden

dat hier de oorsprong van Cupido's boog is

te zoeken. Onder elkander zijn de Andamanen
nogal verdraagzaam en de pijlen dienen dan

ook hoofdzakelijk om varkens, visschen en

schildpadden te schieten. Het ijzer waarvan

de pijlpunten gemaakt worden is van scheeps-

wrakken afkomstig ; de met weerhaken ge-

wapende spits zit los in de pijlschacht, maar

is met een riem, die spiraalsgewijs om den

stok gewonden zit, daarmede verbonden ; is

het wild geraakt dan trekt het de pijlpunt uit

de schacht, de riem ontrolt zich en de achter-

aan sleepende schacht blijft allicht in de struiken

verward zitten, waar de jager het dier kan

achterhalen. Bij het opsporen van uit het ver-

banningsoord weggeloopen gestraften, een werk
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Andamanen aan het visch-schieten.

waarvoor zij bijzonder geschikt zijn, gebruiken

de- Andamanen eveneens pijl en boog; toen

van een viertal ontsnapten er drie terugge-

vonden waren, schoten zij ieder dezer een pijl

in het been, om er zeker van te zijn dat zij

niet opnieuw wegliepen, en gingen toen den

vierde zoeken, om het viertal compleet te

kunnen afleveren. De betaling van die diensten

geschiedt met levensmiddelen, tabak, ijzer en

zoo voort.

Andamanen ter schildpadvangst.
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Meerendeels heeft dit alles betrekking op

de Andamanen die in de buurt van de neder-

zettingen der Engelschen wonen, op de strand-

bewoners bij Port Blair. In het binnenland

leven verwante zielen met andere manieren —
zij scheren b.v. het hoofdhaar niet af — en

een andere taal ; zoo de Jurrawaddah in de

bergen ten noorden van Macpherson-Sund,

schuw als echte boschmenschen en bosch-

dieren zijn, volmaakt onbekleed en een dialect

sprekende, dat de Andamanen van de kust

eerst na drie dagen eenigszins begonnen te

begrijpen. Vijftien jaar lang heeft men niets

van hen gemerkt, totdat bij den aanleg van

den weg van Dunnyleafcreek naar Macpherson-

Sund de rommel van de werklieden werd

gestolen ; men slaagde er in twee dieven

meester te worden door spiegeltjes neer te

leggen als aas ; een Jurrawaddah-man en zijn

vrouw zaten zich daarin te bekijken en waren
zóó heelemaal weg van verbazing, dat zij

konden opgevangen worden. Een veertien dagen
zijn toen eenige Jurrawaddah te logeeren geweest

bij de Andamanen van Port Blair en beladen

met cadeautjes zijn ze naar huis gegaan, onder

anderen lucifers medenemende. . . . men zou dien

terugkeer der reizigers hebben willen bijwonen.

Ondanks deze welwillende behandeling- is

er geen verkeer gekomen tusschen de kust

en het binnenland ; ieder blijft op zijn eigen

terrein, welks paden hij kent en waarbuiten

hij zich onbeholpen gevoelt.

VOOR-INDIÈ.

De volken sorteeren van dezen gelijkbeenigen

driehoek, die met zijn tophoek naar de Zuidpool

wijst, is een lastig werk. Een beetje aardrijks-

kunde is onvermijdelijk. Voor-Indië bestaat uit

de Indus-Ganges-vlakte en het hoogland van

Dekhan, benevens het eiland Ceylon ; vooral

de Gangesvlakte is vruchtbaar en dicht be-

volkt. De donkerkleurige bevolking, de Dra-

vida's, is in een verre oudheid en vooral in

het noorden verdrongen door de Ariërs die

nu, meer of min met de Dravida's vermengd,

onder den naam Hindoes het hoofdbestanddeel

der bevolking uitmaken. De Indus-Ganges-

vlakte heeft een breedte van west naar oost

als de afstand van Amsterdam tot Archangel

;

dit is het eigenlijke Hindostan, dat meer be-

woners telt dan het veel grootere Zuidelijke

Indië ; de verhouding der bevolking is ongeveer

als van acht tot vijf. Het was dit oude Hin-

dostan, vruchtbaar en rijk door handel en

nijverheid, dat het meest bezocht werd door

aanvallen van buiten; de Afghanen en zelfs

de volken aan genen kant van den Hindoe-Koe

kwamen langs de passen in het omringend

gebergte naar de herbergzame vlakte; zoo was

er altijd onrust, en verhuizingen over en weer

waren "oorzaak dat de oorspronkelijke toe-

stand onkenbaar werd. Noordelijker, bij Nepal,

op de Teraï, den moerassigen gordel met

kreupelhout en lang gras begroeid, die den

Himalaja-voet omzoomt, leven nog inheem-

sche stammen, nakomelingen van de be-

volking die hier vóór de komst der Ariërs

woonde ; menschen van de lagere Hindoe-

kasten komen in het koude jaargetijde op den

zuidrand der Teraï rijst, tarwe en ander graan

verbouwen en vee weiden. In Nepal zelf be-

staat de bevolking uit stammen gedeeltelijk

van Tibetaanschen, gedeeltelijk van Hindoe-

schen oorsprong
;
sommigen, o.a. de Goerkha's,

zijn zeer oorlogzuchtig. De bewoners van de

oostelijke hoogvlakten, van den Kwen-Loen
en van Roeptsjoe, zijn naar afstamming, taal

en godsdienst Tibetanen, ten deele door Hindoe-

invloed gewijzigd. In de vlakte van Kasjmir

huist een mooi slag van Hindoes ; voorts in

de bergstreken immigranten uit Radsjpoetna

en stammen van verschillende samenstelling

en taal, door hunne buren saamgevat met den

algemeenen naam van Pahari of bergmenschen.

Sikkim, het amphitheatervormige dal van de

boven-Tista, tusschen Nepal en Bhoetan, heeft

een bijna geheel Tibetaansche bevolking.

Ten oosten van het Indus-gebied ontsprin-

gen op de voorbergen van den Himalaja

rivieren, die echter na een betrekkelijk korten

loop verdwijnen in den zandigen bodem van

den Thar, een terrein met duinstreken, waar-
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heen de Bhills en de Hindoes trekken met
hunne kudden, om niet tot het aannemen van
de leer van Mohammed gedwongen te worden.

Zuidwaarts van den Thar ligt de Ran van

Katsj, afwisselend woestijn en moeras, waardoor
de spoorweg van Bombay naar Haiderabad

is ontworpen.

In geheel noord- en noordwestelijk Voor-

Indië, Pendsjab — het vijfstroomenland — en

Sindh langs de beneden-Indus en in de zoo-

even besproken landstreken van het westelijk

middendeel wonen verschillende volksstammen

van meer of minder zuiver Arischen oor-

sprong. In Pendsjab bestaat de bevolking

grootendeels uit Dzjats, nakomelingen van de

oerstammen, met Ariërs sterk vermengd
;
op

het einde der 15e eeuw ontstonden in Pendsjab

de Sikhs, oorspronkelijk een

godsdienst-secte, later een

machtige stam tusschen Indus

en Ganges, thans weder ge-

slonken tot een secte. Meestal

in de steden wonen de eigen-

lijke Hindoes, brahmanen of

waisja's, waar zij. handel

drijven en in de nijverheid

zich doen gelden, maar de

beste kooplieden van Indië

zijn de Baniahs of Banyans
in het noordwesten zetelend,

tusschen de linker-affluenten

van de Ganges, en vandaar

overal heenreizende ook naar

het buitenland.

In Centraal-Indië liggen

een aantal staten die in naam
een zekere onafhankelijkheid

bezitten, bewoond door men-

schen die langen tijd den

Engelschen invloed hebben

geweerd, o. a. de Radsjpoet-

na, en dat konden doen door

hun oorlogszuchtigen aard

en hunne versterkte woon-

plaatsen.

Als bewoners van de Gan-

ges-vlakte noemden wij reeds

de Banyans; bijna alle in

die vlakte wonende Voor-

Indiërs behooren tot de be-

schaafde menschen. Wel heb-

ben enkele groepen, zooals de Pahari en de

Santal, met behoud van hunne oorspronke-

lijke manieren, rustige woonplaatsen gezocht

op de hoogten aan den benedenloop der

Ganges; zijn anderen aan het zwerven gegaan,

ongeneigd om zich het eigenaardige der

beschaving aan te passen ; maar deze zijn

minderheden. Het Hindoe-element van zuiver

Arische afkomst schijnt het sterkst vertegen-

woordigd in de provincie Audh. De Brahma-

dienst is er de meest heerschende en de Mo-

hammedanen in het westen en noordwesten

zoo talrijk, zijn in de Ganges-vlakte veel

geringer in aantal ; in Bengalen — in het

noordoosten — echter belijdt bijna een derde

der bevolking den Islam. Hier in de oosthelft

van de Ganges-Brahmapoetra-vlakte vindt men
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een bevolking van, hoofdzakelijk, landbouwers;

in de westelijke helft met Delhi en Calcutta als

voornaamste plaatsen, hebben zich met immi-

granten uit Perzië, Afghanistan en Boekharije

millioenen handwerkslieden en kooplui uit het

land zelf gevestigd.

De bevolking van het terrein tusschen de

Ganges-delta en de Godaweri is grootendeels

van Hindoeschen oorsprong, met oorspronkelijke

stammen, zooals de Kohls en de Khonds in de

bergstreken. Orissa beschouwt men als de grens

tusschen Hindoes en Dravida's. In het midden

der 19e eeuw werden de Centrale Provinciën

buiten de steden zeer onveilig gemaakt door

de roofzuchtige Pindari en de wilde Gonds

;

de spoorweg Calcutta-Bombay heeft daarin

groote verbetering gebracht. De Satpoera-

bergen van Gondwana, of het land der Gonds,

hebben met het Vindhya-gebergte en het diepe

Narbadah-dal langen tijd het land der Dravida's

tegen de invallen der Hindoes beschermd. De
groote vlakte van Nagpoer, een van de vrucht-

baarste streken van Indië, herbergt een be-

volking die voor drie vierden uit Hindoes, voor

de rest uit verschillende Dravidasche stammen

bestaat, waarvan echter sommige reeds hunne

oorspronkelijke taal hebben verleerd ; het aantal

Gonds dat hier woont

wordt op anderhalf mil-

lioen geschat.

Dekhan, het stroomge-

bied van Godaweri en

Kistna is door Engeland

grootendeels onder beheer

van de inlandsche vorsten

gelaten, die echter niet

onafhankelijk zijn, daar

alle punten van strategisch

belang, bezetting hebben

en de gemeenschap met

de kust onder Engelsch

toezicht staat. Dekhan is

schraal bevolkt; op het

hoogland, zonder bosschen

ofberggroepen wonen maar

weinige onbeschaafde vol-

ken ; de Mahratten in het

westelijk middendeel zijn

de eenige Ariërs die in groo-

teren getale het Dekhan-

sche hoogland bewonen.

Dit Zuid-Indië wordt geheel door Dravidasche

stammen bewoond. De Dravida's bezaten reeds

vroeg een zekere beschaving, kenden verschil-

lende takken van nijverheid, hadden schepen,

versterkte gebouwen, tempels, bewerkten me-

talen, gebruikten een schrift en bezaten een

letterkunde. Vier van hunne dialecten verhieven

zich tot een taal met een litteratuur; ééne daarvan,

het Teloegoe wordt het meest op de noordhelft

van de kust van Koromandel gesproken. De
Teloegoe-Dravida's hebben hun naam Kalinga

of Kling gegeven aan de Hindoe-kolonisten in

Pinang, Singapore, op Sumatra en op Java.

Sedert den hongersnood van 1877, die vooral

in de noordelijke streken van de provincie

Madras woedde, is het aantal Tamil-Dravida's

grooter dan dat der Teloegoes. De Tamils

komen het meest voor op de oosthelft van

Zuid-Indië en op de noordhelft van Ceylon;

de meeste Indische koeli's in overzeesche

landen zijn Tamils, meestal ook die van Pi-

nang, hoewel ze den naam Kling dragen. De
Malajalam Dravida's wonen op de kust van

Malabar tusschen Mangalore en Trivandram.

De Kannada's of Karnataka's zijn een Dravida-

stam ten zuiden van Goa en de Kistna tot

aan de Nil Ghiri. Onder de kleinere stammen

Groep kinderen uit Voor-Indië.



296 AZIË.

zijn het meest bekend de Toda's een herders-

volk in de zooeven genoemde Nil Ghiri of

Blauwe Bergen. Het aantal van allen die een

Dravidasche taal spreken beloopt misschien

vijftig millioen. De groote meerderheid der

bewoners van Zuid-Indië behoort tot de Brah-

maansche secte, maar bij vele stammen der

afgelegen streken vindt men sporen van meer

oorspronkelijken natuurdienst.

Op Ceylon wonen, behalve de reeds vermelde

Tamil van Ceylon (gemengd type).

Tamils in het noorden, die van de overzijde

der straat zijn gekomen, vanwaar de stroom

immigranten nog steeds aanhoudt, de Singha-

leezen op de overige twee derden des eilands,

en in het zuid-oosten de Wedda's, afstamme-

lingen van de bevolking vóór de groote ver-

overing door de Hindoes. De Singhaleezen

toonen overeenkomst zoowel met de Dravida's

als met de Hindoes en hun taal wordt onder

de Arische talen gerangschikt.

Ziedaar een op vele punten onvolledig en

hier en daar hoogst oppervlakkig overzicht van

de volksstammen die in Voor-Indië huizen.

Zoo is hier b.v. sprake van de Dravida's alsof

deze de oorspronkelijke bewoners van het

Indisch vasteland zijn, terwijl volgens een zeker

juistere opvatting de oervolken van Indië tot

eene prae-Dravidaschen stam moeten gerekend

worden, deel uitmakende van eene groote

familie van kymotriche volkeren, menschen

met gegolfd haar, waartoe ook de Australiërs

behooren. Zoo wordt van de Dravida's ge-

sproken alsof deze één goed gekenmerkt volk

waren. Nog daargelaten de classificatie van

al die stammen, ontstaan door vermenging, ge-

groeid in een land, dat gedurende den loop

der eeuwen door vele en zeer verschillende

volken tot pied-a-terre werd gekozen. Want er

wordt wel gesproken van ,,een" inval der Ariërs

in overoude tijden, maar tal van invallen hebben

hoogst waarschijnlijk plaats gehad, waarom
invloeiing misschien een beter woord is.

Met betrekking tot het kastenwezen der

Indiërs — er werd reeds even van brahmanen

en waisja's gesproken — dient hier te worden

opgemerkt, dat het begrip kaste in den loop

der tijden ook al groote wijzigingen heeft

ondergaan. De verdeeling in vier dikwijls ver-

melde kasten'van priesters (brahmanen), strijders

(ksjatria's), kooplieden, oorspronkelijk koop-

lieden en landbouwers (waisja's) en soedra's

oorspronkelijk de ondergeschikten, later het

meerendeel der handwerkslieden en landbouwers

beteekent tegenwoordig zeer weinig, en wel

omdat bv. de kaste der brahmanen, waarin

men vooral eenheid zou zoeken, in honderden

onderkasten is gesplitst, welker leden niet met

elkander mogen trouwen, elkander geen spijzen

mogen aanreiken, en zoo voort. Welk een

afstand van de brahmaansche poenditen, de

wetenschappelijk gevormde brahmanen, van

Bihar, in hunne vlekkelooze gewaden en de

trotsche priesters van Benares, tot de aardappel

plantende brahmanen van Orissa, halfnaakte

boeren, die men nooit voor brahmanen zou

aanzien, wanneer niet het viezige stukje brah-

manen-koord dat zij om den hals dragen, hen

als zoodanig deed herkennen 1 Er zijn brahmanen

die als koeli's, schaapherders, visschers en

pottenbakkers den kost verdienen, en brahmanen

die den dood zouden verkiezen boven eenigen

handenarbeid. En evenzoo is het met de kaste
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Drie Wedda- vrouwen.

der ksjatria's, die 590 onder-verdeelingen heeft

gekregen, een splitsing waartoe de vorming

van mengrassen veel heeft bijgedragen. Wan-
neer het eene lid eener kaste van een ander

lid derzelfde kaste geen spijs wil aannemen,

omdat diens geboorteplaats hem met betrekking

tot zijn graad van heiligheid eenigen twijfel

inboezemt, dan valt de beteekenis van de

traditioneele verdeeling in de vier bovenge-

noemde kasten zoo goed als weg.

Over eenige van de hier genoemde volks-

stammen mogen nu nog enkele opmerkingen

volgen.

De Wedda's van Ceylon zijn zeer weinig

beschaafd en hebben een uiterst gering-

vermogen om iets te leeren of te

onthouden. Iemand die er uitziet alsof

hij geen tien kan tellen, geldt bij ons

als weinig snugger van gelaats-uitdruk-

king
;

welnu, deze menschen zien er

niet uit alsof — maar kunnen feitelijk

niet verder dan twee tellen. Of hun
uiterlijk deze gebrekkige kennis ver-

raadt, kunnen de afbeeldingen aan-

toonen. De lichaamsbouw der vrouwen
is buitengewoon sierlijk en evenredig;

de oogen zijn groot en donker, de

voeten klein, smal en fraai gevormd;
zelden zijn de vrouwen grooter dan

1.40 meter. Hun wapen is een groote

boog en daarmede jagen zij hun voed-

sel. Wasschen doen zij zich nooit, om-

dat dit verzwakt, naar zij meenen ; en

ook 't lachen kennen zij niet, waar-

schijnlijk omdat er nooit iets bela-

chelijks in hun omgeving voorvalt. Hun
uiterlijk is inderdaad dat van menschen

die zich zeer ongelukkig gevoelen. In

aantal is dit primitieve volkje niet

sterk — nauwelijks 2500, en die wei-

nigen leven op een beperkt gebied

van het groote eiland, op het midden

van de oostkust. Het zal dus niet lang

meer duren of zij zijn heelemaal ver-

dwenen ; er heeft aan de grenzen van

de streek die zij bewonen voortdurend

vermenging plaats met omwonende
stammen en wat de dood ontziet gaat

ten onder in moeilijk thuis te brengen

mengrassen. Dan zal er weer een van

de toch al niet talrijke stammen van

natuurmenschen verdwenen zijn, die tot in

onze dagen betrekkelijk zuiver bewaard bleven.

Verwantschap met de Negrito's op de Anda-

manen toonen de Wedda's niet; in hoeverre

zij tot andere Indische stammen naderen, welke

hunne verhouding is tot Hindoes en totDravida's

— deze vragen wachten nog op antwoord.

Dat zij ondanks den grooten afstand uiterlijk

eenige gelijkvormigheid toonen met Australiërs

is ontegenzeggelijk ; men legge de afbeel-

ding op bladzijde 301 naast die van bladzijde

71. Opmerkelijk is het, dat zelfs zij die

langeren tijd te midden van dit weinig toe-

gankelijke volkje verkeerden, ook niet maar
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een enkel zuiver Wedda-vvoord hebben kun-

nen opvangen ; in hoofdzaak bleek hunne taal

een Singhaleesch idioom te zijn. Niettemin

houdt men 't er voor, dat de Wedda's in-

derdaad de overgeblevenen zijn van de oer-

bevolking des eilands, waarbij zich eerst later

Dravidasche (Tamilsche) en Arische (Singhalee-

sche) elementen hebben gevoegd. Met zekerheid

kan wel beweerd worden, dat we hier niet

staan voor de tot verwording gekomen over-

blijfselen eener vroegere hoogere beschaving;

een cultuur-toestand als waarin de Wedda's

thans zich bevinden zou veeleer oorspronkelijk

ver over Voor-Indië verspreid geweest zijn.

Hun huidkleur is iets donkerder dan die van

de gewone Singhaleezen maar niet zoo donker

als de kleur der Tamils ; in de kleur der oogen,

den vorm van lippen en neus, valt er nauwelijks

eenig onderscheid met de Singhaleezen op te

merken; alleen zijn hunne oogen, wat bij hunne

manier van leven niet vreemd is, meer lich-

tend en helder. Bij het waardeeren van deze

vergelijkingen dient wel in 't oog gehouden

te worden, dat allicht Wedda's met vermengd

bloed hebben gediend bij het onderzoek, want

ook bij hen onderscheidt men tamme en

wilde exemplaren, waarvan de laatste alleen

waarde hebben voor de studie van het ras.

Het gemak waarmede zij zich aanvoegen zoowel

bij hunne Tamilsche als bij hunne Singaleesche

buren, naargelang het dorp van het eene of

van het andere ras naderbij ligt, zou pleiten

tegen de algemeene overtuiging dat de Wedda's

tot een afzonderlijk ras behooren, te meer daal-

de afwijkingen in hun doen wel het gevolg

kunnen zijn van de natuurlijke invloeden van

het boschleven en zijn bezwaren. Dat de

nieuwste opinie is de Wedda's te beschouwen

als behoorende tot een prae-dravidaasch ras,

zeiden wij reeds.

In het zuiden van Bengalen wonen de Kols,

bergvolken op het hoogland van Kota Nagpoer

ten zuidoosten van Calcutta, onderscheiden

in Moenda-Kols en Larka-Kols
;

zij behooren

mede tot de eerste bewoners van Voor-Indië,

die hunne eigenaardigheden behielden te

midden van de cultuur-afwerende bergen en

bosschen.

Al deze niet-gehindoeïseerde stammen heb-

ben, niettegenstaande hun verschil in taal,

vele dingen gemeen in godsdienst, gebruiken

en karakter. In den godsdienst vindt men
een meer of min duidelijk monotheïsme, met

annexe onbegrensde vrees voor heksen en

duivels en een daaruit voortspruitende duivels-

dienst. In de dorps-aangelegenheden treft

men het begrip van communaal bezit aan, den

regel dat de grond van de nederzetting aan de

gezamenlijke mannelijke bewoners behoort en dat

de persoonlijke bezitting die het vaderlijk erfdeel

is, niet kan verkocht worden, maar aan de

gemeenschap terugkomt. Vandaar dat zij niet

begrijpen hoe een familie door processen een

stuk grond kan verliezen en het moet afstaan

aan buiten wonende Hindoes.

Het gebied van de Kols in het president-

Wedda-man met een rokje van bladeren
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schap Bengalen ligt tusschen 21 en 25
0
N. B.

en 81 tot 87
0
O. L. en heeft een oppervlakte

ongeveer even groot als die van Engeland

;

de hoogvlakte ligt 1000 tot 3000 voet boven

de zee en behoort tot de schoonste gedeelten

van Indië. De Moenda-Kols noemen zichzelf

horo, d. i. menschen; zij doen aan landbouw,

zijn arbeidzaam en goedhartig en kunnen, ver-

geleken met de Hindoes, een onbedorven,

vriendelijk en natuurlijk volk genoemd worden.

Men heeft hen voorgesteld als ware deugd-

helden, zoo iets als Tacitus van de Germanen
maakte ; zonder reden echter, want de Kols

hebben even goed hunne halve waarheden als

anderen, maar zij zijn niet zoo geraffineerd

als de Hindoes en wanneer zij ergens omheen
draaien verheugt het hen blijkbaar wanneer

een Europeaan de juiste toedracht weet te

ontdekken en hun voor te leggen. Hoe minder

zij van de wereld gezien hebben, des te onbe-

dorvener zijn zij, want zoodra zij buiten hun

gebied komen maken zij kennis met de spreuk

der Hindoes die vraagt: ,,hoe kan men in de

wereld leven zonder leugens, daar de wereld

het huis is van de leugen?"

Om het dorp voor de in de buurt huizende

bonga's — berg-, water- en andere geesten

— te beschutten en ook om den oppersten

god, den singbonga, tevreden te stellen, is er

in ieder dorp een offerpriester en een offer-

boschje, dat voor heilig en onaantastbaar geldt

en waar niemand een tak van de boomen mag
breken. In de laatste halve eeuw is dit ont-

zag erg geslonken en als er gebrek aan hout

is, ontziet men het heilige woud evenmin als

een ander bosch. Het indringende Christen-

dom heeft het geloof aan weer eens iets anders

in de plaats gebracht van het oorspronkelijk

geloof der Kols en de priesters zeggen, dat

het nu geen zin meer heeft te offeren, wanneer

men het offerbosch niet meer heilig acht. De
priester krijgt voor zijne diensten het vrucht-

gebruik van een zoogenaamd bonga-vdd.

Gewoonlijk volgt de zoon den vader op in

dit ambt, maar als de dignitaris er genoeg

van heeft, of zijn offeren niet helpt, dan wordt

er onder allerlei hokuspokus een andere priester

gezocht. De Moenda-Kols hebben geen goden-

beelden, noch in het offerbosch, noch elders;

de priester slacht bokken, kippen, runderen

Wedda-man (profiel van nevenstaande).
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en varkens op een daartoe bestemden steen

en volvoert de besprenkeling met offerbloed.

Het vleesch eet hij op ; als het groote dieren

zijn, krijgt de familie die offert er ook van.

Den singbonga worden alleen witte dieren

geofferd. Het groote offerfeest valt samen
en houdt verband met den zaaitijd ; het gaat

vergezeld van het drinken van rijst-brande-

wijn ; het dorp is dan eenigen tijd vol dan-

sers en dronken menschen. Alle

tegenspoed ziekte, dood, misgewas

wijten de Moenda-Kols den boozen

geesten ; om de oorzaak van een

en ander op te sporen en het

kwaad te herstellen zijn er too ve-

naars. Deze wonderdokter legt

rijst op een wan, steekt licht aan,

roept een duivel aan en geraakt

in een bedwelming die hem helder-

ziend maakt, zoodat hij eene vrouw
weet aan te wijzen die de onheil-

aanbrengende heks moet wezen.

Bij wijze van controle worden nog
elders wonende toovenaars geraad-

pleegd en noemen deze dezelfde

vrouw, dan begint eene vervol-

ging van de schuldig gewaande
vrouw, die dikwijls met doodslag

eindigde en nog wel eindigt; maar
deze gevallen worden zeldzamer

nu de Engelschen den dader doen

ophangen.

Ziet de toovenaar in zijn half-

bewusteloozen toestand een dier,

dan moet dit geofferd worden.

Dit gedurig offeren verarmt de

Kols in niet geringe mate, en

werkt ongunstig zoowel op hun

maatschappelijken welstand, als op

hunne tevredenheid. Naar de eigen

verklaring eens toovenaars maakt

dit vak het verstand in de war

en wordt men er dom van,

hetgeen niet belet dat Hindoes

name kasten, zelfs brahmanen tot beroemde

Moenda-toovenaars komen om van hunne voor-

lichting te profiteeren. Ook het geloof aan

weerwolven bestaat bij hen, en uit het geroep

der vogels voorspellen zij, zooals over de

geheele wereld hier en daar gebruikelijk is

;

een eigenaardig godsoordeel is het ingraven

van den voet in een stuk land waarover

quaestie is ; maken de mieren het den voet

zoo lastig dat de eigenaar dien moet terug-

trekken, dan heeft hij ongelijk, maar kan hij

zijn voet eenigen tijd in den grond houden,

dan is het recht aan zijn kant
;

zij zijn over-

tuigd dat zulks een afdoend middel is en

begrijpen niet dat de Engelsche regeering er

niet aan gelooft.

uit voor-

Wedda-vrouw.

De vrouwen der Moenda-Kols staan moreel

lager dan de mannen; vroege huwelijken hebben

ten deze ongunstig gewerkt, en hun manier

van leven vóór het huwelijk schijnt op de

vorming van hun karakter een slechten invloed

te hebben. De verloving en het huwelijk zijn ook

bij dezen stam gewichtige dingen in het sociale

leven. Een ouder familielid van den jongen man



302

Twee Wedda-mannen.



VOOR-INDIË, 303

gaat als gezant naar het dorp waar het meisje

woont dat hij begeert ; daar zoekt hij een

huwelijks-makelaar, iemand die goed praten

en mooi liedjes zingen kan en thuis is in het

bedisselen van de aangelegenheden die bij een

huwelijk te pas komen ; deze makelaar gaat

met de ouders van het meisje en hare familie

overleggen. Er wordt gevraagd uit welken kili,

stam, de jongen is. Uit denzelfden stam, dan

gaat 't niet, wel uit een anderen. Na een

langdradige palabber komt de jonge man zelf,

en wanneer gebleken is dat er wederzijds

nende daad. Opmerkelijk bv. en den toestand

teekenend, dat een man een hem aangeboden

voordeeliger betrekking elders zal weigeren,

wanneer de vrouw zich liever niet naar ginds

verplaatst. Bigamie komt bijna uitsluitend alleen

dan voor als de eerste echt kinderloos is.

Is er iemand ziek, dan ontvluchten de huis-

genooten en wie er meer aanwezig mochten

zijn de hut, uit vrees voor de duivels. Van
ziekenverpleging is geen sprake en meestal

vindt men het overlijden van een mannelijken

dorpsgenoot niet zoo heel naar, omdat er dan

Een groep Kols.

neiging tot het huwelijk bestaat, wordt er ge-

sproken over de geschenken aan de ouders

der bruid, verscheidene koebeesten veelal.

Beschaafde Hindoes beweren dat de positie

der gehuwde vrouw bij de Kols en bij de

Europeanen zeer sterk overeenstemt ; den man
noemt men heer van den akker, zijne echt-

genoote de vrouw des huizes ; zonder kunst-

matige wettenmakerij, zooals in de hoogere

kasten der Hindoes, is beider samenleving eene

natuurlijke, op wederzijdsche genegenheid steu-

een grondbezitter sterft. Op den vloer van de

hut wordt zand gestrooid en den anderen

morgen gezocht naar indrukken van kippen-,

boks- of zwijnsvoeten, opdat blijke op welke

wijze de zieke behekst is.

Kort na het overlijden wordt het lijk ver-

brand, liggende met de voeten naar het noor-

den, het hoofd naar het zuiden ; aan deze

gewoonte ontleenen noord en zuid in het

Moendari hun naam, terwijl oost en west

naar zonsop- en ondergang heeten. Kleederen
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en gereedschappen worden vaak mede verbrand

en, bij groote droefenis, allerhande dingen van

waarde, zooals metalen eetschalen en drink-

nappen. Dat alles geschiedt geluidloos. De
overgebleven beenderen legt men met eenige

rijst en wat geld in een aarden pot en zet

deze op de begraafplaats van het dorp, waar

de overledene erfrechtig was. Het familiegraf

bestaat uit een platten steen, van twee tot

vier voet breed, en van vijf tot vijftien lang,

rustende een voet boven den grond op andere

steenen; deze zijn voor deftige dooden, de

gewone steenen zijn ongeveer vijf voet in 't

vierkant. Dikwijls — opzet of toeval? — ligt

vlak bij deze grafsteenen de dansplaats van

de dorpsjeugd en worden op dezelfde plek de

groote jaarlijksche dansfeesten gehouden waar-

aan verscheidene dorpen deelnemen. De ver-

branding en het bijzetten der asch gaan ge-

paard met een voor het sterfhuis zeer kostbare

uitreiking van spijs en drank.

Bij de Larka-Kols gaat het bij de verbran-

ding eenigszins anders toe. Is bij hen iemand

gestorven, dan wordt er door het heele dorp

hout geveld voor de lijkkist en voor den

brandstapel. Het lijk wordt gewasschen, met

olie ingewreven en gekist, samen met de

kleederen die de overledene gedragen heeft

en het geld dat hij bij zich had toen hij stierf.

De crematie geschiedt des avonds, vóór het

sterfhuis ; als de houtstapel brandt komen al

de dorpsbewoners samen en heffen een vreese-

lijk gehuil aan, de vrouwen het ergst. Toen
eens aan een der vrouwen, die hevig te werk

ging, gevraagd werd of de overledene een

vriend van haar was, antwoordde zij : neen,

maar als ze allemaal schreeuwen waarom zou

ik dan zwijgen?

Den volgenden ochtend wordt water ge-

goten op de asch en de beenderen verzamelt

men in een aarden pot en hangt dezen op in

huis, zoodat ieder hem zien kan. Wanneer
alles voor de begrafenis gereed, is draagt men
den pot met het gebeente rond, trommelslagers

voorop, dorpsgenooten met stokken en sabels

in 't rond slaande om de duivels af te weren.

Een vrouw draagt den pot op 't hoofd, jonge

meisjes, ledige potten op dezelfde manier

dragende, volgen en zoo gaat men in processie

rond ; in de woningen der vrienden
;
langs de

hutten der kennissen, die weeklagend uit hun

huis komen; naar het veld dat de overledene

bebouwd heeft
;
langs de dansplaats waar zijn

huwelijk voltrokken werd ; over de plek waar
hij zijn rijst dorschte. Een ter begraafplaats

gegraven gat ontvangt nu eenige handenvol

rijst, ook andere spijs en kleederen, geld en

een drinknap — alles wat den overledene lief

was bij zijn leven, en daarop een nieuwen

aarden pot met het gebeente. De groeve wordt

dichtgemaakt en gedekt door een grooten,

ter plaatse gebrachten steen. Niet zonder

poëzie is die rondgang ; maar nu komt het

proza : bij al dit gedoe wordt druk sterke

drank gebruikt en meestal zijn bij zulk een

gelegenheid mannen, vrouwen en kinderen

heel erg dronken.

Op N. B. en 76-77 0
O. L., onge-

veer 75 kilometer van de Malabarkust ver-

wijderd, ligt een afzonderlijk, reeds genoemd,
gebergte, de Nil Ghiri of Blauwe Bergen.

Naar het zuiden heeft het steile wanden, naar

het noorden gaat het zachtjes over in het

tafelland van Mysore. Het is van 50 tot 60

kilometer lang en half zoo breed. Vijf-en-

zeventig jaar geleden was het waarschijnlijk

nog nooit door een Europeaan bezocht ; toen

werd bekend, dat het in dat bergland zoo

koud is, dat het water er tot glas wordt. Men
ging kijken en vond er een verfrisschend en

versterkend klimaat; de eene Europeaan kwam
er na den andere en zoo ontstond langzamer-

hand Ootacamoend, een bekend sanatorium

van zuidelijk Voor-Indië.

Van Madras gaat men per spoor tot aan

den voet van het gebergte en vandaar leiden

wegen, die ook voor wagens geschikt zijn,

naar boven. In enkele uren bereikt men het

fraai gelegen Conoor, met ver uiteenliggende,

sierlijke landhuizen, door rozen- en heliotroop-

heggen omgeven ; de laatste, die wij slechts

als laag bij den grond groeiend kennen, tieren

hier welig als hooge struiken, met een over-

vloed van bloemen. Conoor, dat 5886 voet

hoog ligt, is nog wel wat warm en heeft den

naam niet geheel koortsvrij te zijn. De meer-

derheid van hen die in de Nil Ghiri herstel

hunner gezondheid of nieuwe krachten zoeken,

woont in het 1500 voet hooger gelegen Oota

camoend, dat, in een niet zeer fraaie omgeving,

tusschen vlakke, met gras begroeide, maar

boomlooze heuvels ligt. Alleen in de ravijnen

De Volken der Aarde. 39
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Van links

:

twee Iroela's, twee Badaga's, twee Toda's, twee Kota's en twee Koeroemba's.

vindt men een dicht woud van meerendeels

uit Australië ingevoerde boomen, Eucalyptus-

en Acacia-soorten, die hier nog beter dan in

hun vaderland gedijen.

Deze Nil Ghiri worden bewoond door vijf

volkstammen : Toda's, Kota's, Badaga's, Iroela's

en Koeroemba's.

De Toda's, die men voor de oudste be-

woners houdt, doen aan veeteelt en heffen of

bedelen van de eerst ruim drie eeuwen daar

gevestige landbouwende Badaga's, de verreweg

talrijkste stam, een soort landrente, die in

natura en zeer slof betaald wordt.

De Kota's houden zich onledig met eenig

handwerk, met landbouw en veeteelt. Hoewel

zij als handwerkslieden onontbeerlijk zijn,

worden zij met een oor aangezien, daar zij

vleesch eten en wel bijna alleen van gestorven

dieren.

De Iroela's zijn zwarte, halve wilden, voeden

zich grootendeels met veldmuizen, gestorven

dieren en boschproducten en bewonen de

lagere hellingen van het gebergte en den voet

daarvan.

De Koeroemba's, gering in aantal, doen aan

landbouw, maar bestaan hoofdzakelijk door

het bijgeloof van de Badaga's en Kota's die

in hen priesters en toovenaars zien
;

zij bewo-

nen de boschrijke middengordel van 't gebergte.

Ziedaar de dramatis perso

nae van de Blauwe Bergen.

Over de vraag of de Toda's

altijd gewoond hebben op de

plek waar zij thans huizen is

veel gesproken ; voor ons is

het antwoord van weinig be-

lang ; betrouwbare overleve-

ringen hebben zij evenmin als

oude opschriften, die iets om-

trent hunne herkomst melden.

Zij zijn niet gewapend, leven

als vreedzame herders en

worden door de Badaga's be-

schouwd als heksenmeesters

die oorzaak zijn van veeziekte

en misgewas en dus als vijan-

den behandeld, vervolgd en

zoo mogelijk gedood. Zij staan

dus op dezelfde lijn met de

Koeroemba's. Voor de cairns,

de in een kring geplaatste onbe-

houwen steenen, die als monumenten uit een

verre oudheid zeer interessant zijn, hebben de

Toda's weinig oog, zoodat competente beoor-

deelaars deze Indische hunnebedden toeschrij-

ven aan de Koeroemba's of aan nog andere

rassen. De Toda's gaan, evenals de Kota's,

blootshoofds; nog heden ten dage offeren zij,

zooals ook de Gonds doen, jaarlijks melk en

bloed aan de godin der aarde ; het meikoffer

op nieuwjaar heeft een rijken grasoogst en veel

en goede karbouwmelk ten gevolge. Het bloed-

offer wordt geplengd bij gelegenheid van de

zoogenaamde droge kedoe, het doodenfeest

ten behoeve van de twaalf maanden geleden

gestorvenen
; vroeger werden toen zóóveel

buffels geslacht, dat de Engelsche regeering er

een stokje voor moest steken om den achter-

uitgang van den veestapel te stuiten. De zoo-

genaamde groene kedoe wordt dadelijk na het

overlijden gevierd. Dat vroeger menschen ge-

offerd werden in plaats van buffels, houdt men
thans gaarne geheim ; tot voor korten tijd

deden de Khonds bij het meriah-offer insgelijks.

De karbouw is voor de Toda's een gewichtig

dier, niet alleen als een stuk vee, maar ook als

drager van het symbool der godheid, de heilige

schel.

De Toda's hebben vijf klassen of kasten,

welker leden niet met elkander trouwen, en
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vijf soorten priesters, uit de beide hoogste

klassen stammend ; de behoeders van de heilige

kudde en van de melk bereiden zich door

strenge ceremoniën voor tot hunne waardig-

heid, die een volkomen verzaking van de

wereld medebrengt. Geen vrouw mag hen

naderen en ook mannen mogen alleen op een

afstand met hen spreken. Deze priesters gaan

voor bijzonder heilig door, bezoeken van tijd

tot tijd de dorpen der Badaga's en krijgen van

de bewoners alles wat zij verlangen ; hun eenige

kleeding is een wollen lap om de lenden.

De tempels der Toda's zijn in verschillenden

stijl gebouwd, sommige gelijkend op een suiker-

brood van bijenkorf-materiaal; van deze puntige

boa-tempels zijn er in de Nil Ghari nog vier,

maar niet zóó heilig, omdat zij onder een priester

van den tweeden rang staan. Hoewel de Toda's

vele goden hebben, de groote hemellichamen,

als zon en maan, en ook het vuur voor heilig

houden, bekommert de groote massa zich hee-

lemaal niet om den godsdienst en laat het

bidden en andere werkzaamheden aan de

priesters over.

De Toda's zijn een fraai en flink slag men-

schen en zeer verschillend in gestalte en manier

van doen van de overige bergbewoners en van de

buren uit de vlakte
;
vriendelijk, vrij en waardig

in hun optreden. Vroeger werden — zeer vrij

maar niet zeer vriendelijk naar onze opvatting

— de kinderen van het vrouwelijk geslacht ge-

woonlijk dadelijk na de geboorte gedood, omdat

één meisje in het gezin voldoende werd geacht.

De Engelsche regeering is hier tusschenbeide

gekomen, net als bij de buffels. Intusschen

nemen de Toda's in aantal af en bij de telling

van 1891 waren er nog 736. Ongunstig werken

het overmatig gebruik van brandewijn en de

polyandrie.

De Kota's zijn de oudste bewoners der Nil

Ghiri na de Koeroemba's en de Toda's. Zij

leven in tamelijk groote dorpen, hebben geen

verdeeling in kasten maar wel in straten of keri.

Vlijtige menschen zijn het, die als^landbouwers

en handwerkslieden den kost verdienen, en

bijzonder uitmunten als schrijnwerkers, looiers

en mandenmakers ; ook werken zij als muzi-

kanten en dansers mede bij de begrafenissen

der Toda's en Badaga's. Zij eten het vleesch

van gestorven dieren en een veepest is voor

hen een buitenkansje
;

deswege zijn zij de

paria's dezer berglanden. In ieder dorp zijn

twee tempels, een voor den god, de andere

voor de godin, zijne gemalin. Aan de Toda's

als rechthebbenden op den grond, betalen zij

— hoewel niet zeer geregeld — eene schat-

ting. Zoowel dezen als den Badaga's brengen

zij uit de verte een eerbiedigen groet bij eene

ontmoeting op den weg, door de handen tot

aan het gezicht op te heffen ; maar voor de

hekserijen der Toda's zijn zij niet bang, zooals

de Badaga's. Waarschijnlijk woonden beide

stammen reeds vóór hun vertrek naar de Nil

Ghiri dicht bij elkander en noemen zij zich

daarom annatamaloe of broeders; de dialecten

hebben ook veel overeenkomst. Als de telling

juist is, dan waren er destijds precies 1201

Kota's in leven, een getal dat een kleine ver-

meerdering aanwijst.

De Badaga's, mede een op de Nil Ghiri

wonende stam, zijn vooral bekend geworden
omdat in hun gebied veel mooie oude dingen

zijn opgegraven. Het dorp Merkari op de

helling eens heuvels gelegen, bestaat uit twee

lange huizen, of, beter, twee rijen huizen, iedere

rij onder een gemeenschappelijk dak ; vele

dorpen zijn maar één lang huis. Het front der

huizen mag naar iedere windstreek gekeerd

Toda-meisjes.
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zijn, met uitzondering van het oosten, want

daar ligt Kailasa, waar de doode zielen wonen.

Vóór het front loopt een zes tot acht meters

breed terras, aan den buitenkant afgesloten

door een muur van een halven meter, en be-

vloerd met grint, door een harde kleilaag ge-

dekt ; dit terras is het gemeenschappelijke

plein, waar men het graan droogt en dorscht

en dat steeds zindelijk gehouden wordt. Iets

hooger in het dorp Merkari ligt het melkhuis

met zijn witten gevel, dat de vrouwen niet

mogen naderen ; in de

nabijheid een kleine stal,

waar de karbouw-kalveren

een tijd lang onder pries-

terlijk opzicht afzonderlijk

gehouden worden ; de

melk van een karbouw

die pas gekalfd heeft,

mag gedurende zeven

dagen alleen door den

priester gedronken wor-

den. Dan volgen de kar-

bouw-stallen en de kralen

door laag hout ingeslo-

ten. Aldus zien de meeste

dorpen der Badaga's er

uit. Aan den ingang van

het dorp Merkari staat

als heilige boom, een

Eucalyptus, en ligt een

ronde door opgezette stee-

nen omgeven plek gronds,

waar de lijken der voor-

name dorpelingen worden

nedergezet alvorens ter

crematie in het dal ge-

dragen te worden. De
wanden der huizen zijn van

steen en klei, en de houten

kapspanten rusten in plaats van op balken op

dikke bundels gespleten bamboe, door rotan

saamgehouden; ieder huis heeft zijn badkamer

waar men zich, op de manier van ons Indische

sirammen, met water begiet. Des morgens zijn

de dorpen gewoonlijk ledig, daar iedereen

buiten aan den arbeid is ; komen de vrouwen

thuis, dan buigen zij voor de thuisgebleven

oude mannelijke bewoners, die als tegengroet

de rechterhand aan het voorhoofd brengen.

Verachting geven zooals meerdere volken

doen ook de

spuwen. Is ons

Badaga's te kennen door te

foei het overblijfsel van

een dergelijke gewoonte ? Zoowel mannen als

vrouwen gaan met de kinderen aardig om;
ook de vader draagt zijn kind wel met zich

mede in de plooien van zijn wijd, wollen kleed,

dat over den lendendoek wordt omgeslagen. De
vrouwen, meestal leelijke menschen, zijn van de

oksels tot de knieën ingepakt in een vierkanten,

viezen, wollen lap, die onder en boven is toe-

gebonden met touw en reepen boomschors.

Kota-vrouwen aan 't potten -vormen.

Meisjes en vrouwen dragen het haar van voren

lang, van achteren kort geknipt ; allen hebben

luizen, want toen Rama op zijn tocht naar

Ceylon goed ontvangen werd in de Nil Ghiri,

maakte dit zijn vijand Ravana zoo boos, dat

hij stof in de lucht wierp en een hevigen vloek

uitstiet ; dit is de oorsprong van het ongedierte

dat de Badaga's plaagt en daarom doen zij

niet veel moeite om het kwijt te raken. Al

de vrouwen hebben een getatoeëerd voorhoofd

;

dit is voorgeschreven, maar daarenboven is er
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nog facultatieve tatoeage ; de plek die men
wil teekenen wordt eerst met roet besmeerd

en dan beprikt, het laatste op een oppervlakte

van een stuivertje wel zeshonderd maal
;
ge-

durende vijf dagen wordt dagelijks roet in de

opgezwollen wonden gewreven
;

gewoonlijk

doen Toda-vrouwen dit werk ; mannen worden

niet getatoeëerd. Het kneden van den schedel

en de andere deelen van het lichaam der pas-

geborenen is hier een algemeen toegepaste

gewoonte; op een zoon met een door deze

manipulatie cylindrisch gevormd hoofd is de

moeder zeer trotsch.

van een slang ; het onthouden van een aalmoes

aan een bedelaar; met den vingerwijzen naar

den akker eens anderen ; zich beklagen bij de

overheid. Deze laatste zonde is waarschijnlijk

door de overheid zelve uitgedacht. Verder

heeft men een te waardeeren fijngevoeligheid

te zien in de meening dat het zonde is wan-

neer iemand zelf op een zetel plaats neemt

en zijn schoonmoeder op den grond laat zitten.

En ook het zeer antieke ongeoorloofde van 't,

natuurlijk ten eigen bate, verleggen van de

grenzen eens akkers — gy en sult uwes naesten

lantpale niet verrucken — ontbreekt niet.

Koeroemba's, voor hunne woning.

De aflaat heeft plaats na den dood ; het

zondenregister — voor iedereen gelijkluidend —
wordt gelezen in tegenwoordigheid van een

kalf, dat men vervolgens vrij laat, belast met

al de zonden van den overledene, en dat nooit

gebruikt mag worden. Zes-en-twintig zonden

worden opgenoemd : hij heeft dit of dat gedaan,

dat is eene zonde, aldus het reciet, en het laatste

woord — pappé — wordt door allen tegelijk

gezegd. Er zijn dingen bij die ons vreemd schijnen

tot de zonden gerekend te zien: het dooden

Onmiddellijk daarop worden de deugden van

den overledene opgesomd : een der vrouwen

belast zich ermede en zij volgt daarbij niet

een bestaand formulier, maar spreekt proprio

motu, uit eigen overtuiging en wordt telkens

in de rede gevallen door andere vrouwen die

ook nog een deugd weten ; wat veel drukte

geeft. Tot het lijk worden ook vragen gericht

:

zijt gij altijd een goed vader geweest? en in

koor, antwoorden de vrouwen : ja 1 Er wordt

geweend en gejammerd, totdat de Kota-muzi-
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kanten komen en de baar den berg wordt

afgedragen, naar de beek waar de verbranding

plaats heeft; nu vermindert de toeloop lang-

zamerhand en als het vuur ontstoken wordt

zijn er gewoonlijk nog maar enkele toeschouwers

aanwezig.

Kinderlooze vrouwen beloven aan een der

goden een klein, zilveren zonnescherm of hon-

derd kokosnoten in ruil voor een kind. Helpt

dit niet, dan neemt zij hare zuster als tweede

vrouw in huis, wanneer die er is ; zoo niet dan

wordt de vrouw teruggestuurd naar hare ouders.

De huwelijksband is zoo los, dat de Badaga's

ongaarne veel geld uitgeven bij het trouwen;

zooals wij zagen kan de echtgenoot zijn vrouw

terugzenden, maar deze kan ook uit vrijen wil

ten allen tijde terugkeeren en het komt dikwijls

voor dat man of vrouw drie- of viermaal op

proef trouwen, voordat zij tot een blijvende

verbintenis geraken. Iets plechtigs is er eigenlijk

nooit in dit trouwen en zelfs is het wel gebeurd

dat de man niet de moeite nam om zijn huis

te verlaten, zoodat zijn bruid hem moest gaan

opzoeken ; in huis gekomen wierp zij zich voor

hem neder, hij zette zijn voet op haar hoofd

en zeide : leef, ga en haal water. Aldus ge-

schiedde en het huwelijk was gesloten. De
vader van de bruid geeft zijn dochter gewoon-

lijk een karbouw mede als uitzet en er is later

veel meer geharrewar over het teruggeven van

deze giften dan over den terugkeer van de

dochter in het ouderlijk huis.

De Badaga staat om zes uur op, in den

oogsttijd om vier, keert zich naar het oosten

en brengt de zon zijn salam ; de mannen zorgen

voor het vee en den landarbeid, melken dus

ook de koeien, een werk dat om 8 of 9 uur

is afgeloopen. De vrouwen eten na de mannen
en veelal minder goeden kost dan deze. Vóór
het maal wascht men aangezicht, handen en

voeten, dikwijls — in de badkamer — het

geheele lichaam door begieting.

In de oogen van den Europeaan zien alle

Badaga's er eender uit en toch zijn zij in

achttien klassen of kasten verdeeld, waarvan de

hoogste die der priesters is voor wie iedereen

neerknielt. Met die onderscheiding in klassen valt

niet te gekscheren ; het is gebeurd dat een lid

van een der hooge kasten in strijd geraakte met
een Kota en dat deze het waardigheidsteeken

dat de Badaga om den hals droeg aanraakte

;

deze vond zich daardoor zóó verontreinigd dat

hij zich op staande voet doodde. Maar naar

de meening zijner kastegenooten was deze

boete niet genoeg : zijne nakomelingen konden

niet in de kaste waartoe hij behoorde opge-

nomen worden en mochten alleen Badaga's

van lageren rang huwen. Of het ook in Voor-

Indië er nog eenmaal toe komen zal dat de

waisja's en de soedra's het hoogste woord

hebben ?

Naar de laatste telling waren er in de Blauwe

Bergen nog ongeveer 20.000 Badaga's in drie-

honderd dorpen.

De Dsjoeangs zetelen voornamelijk tusschen

21° 20' en 2i° 40' N.B. en 85
0

30' en 85
0
45'

O. L. Wij zijn dus weder in Bengalen, ten zuid-

westen van de Ganges-delta
;

op de bergen

waarheen zij gedrongen werden door menschen

sterker dan zij, leiden zij een half nomadisch

leven, nu eens bij elkander, dan weer afzon-

derlijk in enkele hutten, gemakkelijk ineengezet

uit takken, op een geëffende plek gronds. De
ruimte daarbinnen is, hoewel niet groot, in

tweeën gedeeld, de eene helft voor provisie-

kamer, de andere voor slaapkamer van de

ouders en de dochters ; de zoons slapen in

een huis aan den ingang van het dorp, waarin

ook de muziek-instrumenten bewaard worden.

Hun landbouw bevindt zich nog in het eerste

stadium van ontwikkeling en zij kennen bij

instinct alle eetbare kruiden des wouds en

iedere soort vleesch is hen welkom. Voor het

land betalen zij niets, maar de bagage der

hoofden moeten zij dragen wanneer deze op

reis zijn en hun huis in orde houden. Behalve

boog en pijl hanteeren zij den slinger. De
choreutiek moet, wanneer men ziet hoeveel

verschillende dansen zij hebben, hoog in eere

staan bij de Dsjoeangs ; het zijn meestal pan-

tomimen, de beerendans, de duivendans, de

varkens- en schilpaddans, de kwarteldans, de

gierendans en eindelijk de hanen- en kippen-

dans ; maar deze, vertelt een reiziger, wilden

zij niet voor mij uitvoeren omdat de schortjes

daarbij te veel verschoven. Deze schortjes zijn

van bladeren, hangende aan een gordel van

aaneengeregen, gebrande kleiballen ; de vrouwen

tatoeëeren zich met drie strepen op het voor-

hoofd en drie aan de slapen. Merkwaardiger-

wijze is het geloof aan heksen en hekserij hun

vreemd ; en namen voor een god, een hemel
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en hel of voor het begrip aan een leven na

den dood schijnen zij niet te kennen. In nood

offeren zij kippen aan de zon en aan de aarde
;

een der oudsten leidt deze ceremonie ; maar

overigens houden zij zich niet op met eenig

godsdienstig ceremonieel.

Het oude land Gondwana strekt zich uit

van het Vindhya-gebergte tot aan de Godaweri.

Thans vindt men koloniën van Gonds in Katak
Mehal in Zuid-Hengalen. Zij zijn het talrijkst ras

onder de in die streken wonende aborigines,

want in 1867 telde men er anderhalf millioen.

sche invloed kleurde weldra het oorspronke-

lijke heidendom, zonder dit te doen verdwijnen;

de hoofden der Gonds en de intelligentste

hunner onderdanen namen aan wat zij van de

nieuwe leer konden begrijpen, maar de dienende

en arbeidende klasse bleef die zij was en

zooals men haar nu nog vindt. Dit is in 't

kort de geschiedenis niet alleen van de Gonds
maar van zoo menig volk in den Voor-

Indischen driehoek. De Hindoe-veroveraars

der Gonds worden door de overlevering Radsj-

poets geheeten ; door vermenging met de

Zes Tamil dansmeisjes.

families der hoofden ontstond eene voornamere

klasse van Gonds, die zich ook Radsjpoets

noemden, ook wel Radsjgonds en vele konink-

rijken stichtten. De heerschappij der Hindoes

in Gondwana en Centraal-Indië boette veel van

hare macht in gedurende de secten-oorlogen van

Boeddhisten en Brahmanen ; de hoofden der

Gonds maakten van deze gelegenheid gebruik

om hunne onafhankelijkheid te herkrijgen, wat

hun ook gelukte, totdat de iMohammedanen hen

De bevolking van Gondwana was vóór de

komst der Ariërs verdeeld over kleine neder-

zettingen, die van elkander gescheiden waren

door uitgestrekte oerwouden en onbewoonde
heuvelreeksen. Zij werden geregeerd door

hoofden, die nu eens samen gingen, dan weder

elkander bevochten totdat de Arische mannen
van het zwaard en van het woord in de

wildernis drongen en door hunne superioriteit

de wilden deden verbaasd staan. Brahman-
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schatplichtig maakten en de meerderheid dwong

tot het aannemen van den Islam. Vandaar

dat men nu groepen Gonds vindt die hunne

oorspronkelijke zeden hebben bewaard en die

hun oud geloof zijn trouw gebleven ; andere

die meer of min Hindoesche godsdienstge-

bruiken hebben aangenomen zonder hunne

oude godheden geheel te verwaarloozen ; weder

andere die het Brahmanenkoord dragen en

volslagen Hindoes zijn geworden ; en eindelijk

ook Gonds die tot den Islam zijn overgegaan.

De stammen die het best de typische eigen-

dommelijkheden der Gonds hebben bewaard

zijn de Maria's en de Kolams, de laatsten ten

zuiden van de Wardha-rivier, de eersten nog

zuidelijker, nabij Tsjanda en Bastar.

De Maria's zijn zoo schuw dat het zelden

iemand gelukt hen te naderen ; de belasting-

gaarder doet zijne waarschuwing of aanmaning

vergezeld gaan van trommelslag en vindt

daarna de belastingpenningen ergens neerge-

legd ; in het dorp komen mag hij niet. De
Maria's dragen weinig kleeding, besmeren zich

de huid met asch en laten het haar groeien

zooals het wil; in hunne ooren bengelen een

massa ringen en aan een gordel van schelpjes

een tabakszak en een mes. Daarenboven zijn

zij met een bijl of met pijl en boog gewapend.

Eigenaardig is de manier om door divinatie

uit te maken of de keus der ouders, die voor

hun zoon een vrouw hebben gezocht, goed is

;

twee rijstkorrels, die bruid en bruidegom voor-

stellen, worden in een schotel water gelegd;

komen zij samen dan is de keuze gelukkig,

maar drijven zij van elkander weg dan zoekt

men een ander meisje. De gemiddelde prijs

van een meisje is 14 roepies (18 of 19 gulden)

en twee voor den vader om het voor 't bruilofts-

maal noodige varken te koopen. Als de prijs

voldaan is, maakt de bruid afscheidsbezoeken

bij hare vriendinnen en ontvangt van deze

geschenken. Zonderlinge dingen gebeuren er

soms bij dit volk. Zoo vertelt een reiziger dat

hij een bruiloft bij de Gonds bijwoonde, die

werd opgeluisterd door de plotselinge ver-

schijning van twee bezetenen, in wie de tijger-

god Bagheshwar gevaren was
;

zij vielen op

een geitje aan en verslonden het met hunne

tanden. De vader van de bruid bezwoer den

god, door beide bezetenen eerst volop rijste-

bier en daarna gesmolten boter te laten drinken.

De wilde Gonds zijn in secten verdeeld,

geheeten naar het aantal goden dat zij aan-

bidden ; dus een vijfgoden-aanbidder en zoo

voort. Ter eere van den oudsten god wordt

jaarlijks een feest gevierd in een nabijliggend

bosch, waar geofferd en een gemeenschappelijk

maal genoten wordt. Vroeger offerde men
hier menschen. Mannen worden, na den dood,

verbrand, in rechtstandige houding, vrouwen

en kinderen begraven ; de asch wordt in de aarde

en op den grafsteen de staart gelegd van de

koe, die ten behoeve van het lijkmaal geslacht

werd, ten bewijze dat de plechtigheid behoor-

lijk werd volbracht.

Tot op hoogen leeftijd behouden de Gonds
zwart haar en witte tanden. Het is een abso-

luut oprecht soort menschen ; een echte Gond
vermoordt iemand zonder zich te bedenken,

maar liegen doet hij niet.

De Khonds of Khands leven in de zuidelijke

streken van Bengalen, tusschen de grenzen

van Gondwana en de zeekust De sociale orga-

nisatie is vrijwel gelijk aan die der Moenda's;

ieder dorp heeft een oudste als hoofd, een

aantal dorpen staan onder een districts-hoofd,

dat steeds een directe nakomeling of verte-

genwoordiger moet zijn van den aanvoerder

onder wien de kolonie ontstond ; en dan is er

nog een patriarch die op de handhaving der

stamgewoonten heeft te letten. Eerst omstreeks

1840 is de Engelsche regeering erin geslaagd

kindermoord en menschenoffers te beperken.

Beide hielden verband met den voornaamsten

arbeid der Khands, den akkerbouw en waren

het gevolg van de overlevering die berichtte,

dat de godin der aarde eenmaal een onvrucht-

baar stuk land vruchtbaar maakte met haar

bloed ; vandaar de gewoonte om haar ter eere

akkers met menschenbloed te drenken. Zouden

die offers doel treffen, dan moesten zij gekocht

zijn en in slechte jaren verkochten de Khands

hunne eigen kinderen, wanneer niet de „agen-

ten" een voldoend getal gekochte of gestolen

kinderen aanbrachten. Wat er verder bij deze

Meriah-offerande geschiedde blijve hier onver-

meld ; het ergste wat men zich kan voorstellen

blijft waarschijnlijk nog onder het niveau der wer-

kelijkheid. Niet dan nadat de Engelschen gewa-

penderhand waren opgetreden, werd met deze ge-

woonte gebroken en de Khands erkennen nu dat

hunne oogsten er niet minder op geworden zijn.

De Volken der Aaide. 40
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Duiveldansers op Ceylon.

Hunne kleeding bedekt maar povertjes het

middendeel huns lichaams. De Khand is zeer

trotsch op zijne lange haren, die hij boven

het voorhoofd samenrolt en vastmaakt, het

tooit met roode lapjes en vogelvederen, ener

zijn tabakspijp en kam in bewaart. Ook bij

hen is de crematie in gebruik, met bijbehoorend

eten en onmatig drinken.

Op Ceylon en bij eenige stammen op het

vasteland van Zuid-Indië is de duiveldans in

zwang, een dans tot bezwering van ziekten,

waarbij de bezweerder het masker en het kos-

tuum draagt van den demon die de ziekte

veroorzaakt heeft. De Zuid-Indische en Singha-

leesche voorstelling dat de ziekmaker op deze

wijze kan verbannen worden, heeft dit eigen-

aardige, dat de duivelbanner niet boven den

demon staat en hem beveelt, maar door dezen

bezeten wordt, ja, aan het slot van de cere-

monie, zelfs schijnbaar aan hem ondergeschikt

is. Hoewel de voorstelling van ziekte veroor-

zakende demonen van verschillenden aard in

geheel Indië wordt aangetroffen, is de Zuid-

Singhaleesche duiveldans iets aparts, zoodat de

opvatting gerechtvaardigd schijnt, dat wij hier

staan voor een antiek en onaangetast idee van

den oudsten godsdienst der Zuid-Indiërs ; het

vaderland van dezen ontwikkelden duivelen-

dienst is waarschijnlijk Ceylon.

De groote demon der zware ziekte ontstond

— 't geval is epineus — toen eens een koning

onaardig was geweest jegens zijn vrouw en

bevel gaf haar om te brengen. De vrouw,

geen kwaad zich bewust, dreigde een demon
ter wereld te zullen brengen wanneer het on-

rechtvaardig vonnis werd volvoerd ; en zij hield

woord, want zij was valschelijk beticht. De
nieuwgeboren demon hield schrikkelijk huis

onder de bewoners der stad, zoodat de goden

er aan te pas moesten komen, die hem verboden

voortaan menschen op te eten, hem toestonden

ze voortaan ziek te maken. Deze ziekte-demon

nu rijdt gewoonlijk op een leeuw en heeft

achttien dienaren.

Het volgende verhaal doet zien hoe men
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door een demon ziek gemaakt en door den

duiveldans genezen wordt. Wij gingen, aldus

vertelt een ooggetuige, des avonds om 8 uur

aan zee wandelen ; het strand is niet ver

van ons huis. Een heerlijke maan en een

lucht wemelend van sterren. Twee mannen

waren bij ons, waarvan de jongste Baba

heette. De hitte was buitengewoon en wij

bleven langer dan een uur aan het strand,

de oude man steeds vertellende van geesten

en Baba aandachtig luisterend.

Halfweg het pad tusschen ons huis en het

strand stond een groote boom, een heilige

Ficus, overtakkend een oude begraafplaats ; de

plek was in de buurt berucht, want zelfs bij

klaarlichten dag waren daar menschen ver-

schrikt door demonen. Op den terugtocht, een

tien pas van den boom af, gaf Baba op eens

een harden schreeuw, greep den anderen man
vast en beefde verschrikkelijk ; kort daarop

viel hij bewusteloos ter aarde. Zijn makker,

zelf allerakeligst van angst, had nog de

kracht Baba op te tillen en naar huis te

brengen. Terwijl men spreuken reciteerde over

den zieke en deze langzaam tot bewustzijn

kwam, werd de dokter gehaald, die eenige

tooverformulieren prevelde, een paar knoopen

in Baba's haar legde en een beetje gewijde

kokosolie op zijn hoofd, voorhoofd, slapen,

borst en nagels smeerde. Toen men later aan

Baba vroeg wat hem zoo had doen schrikken,

vertelde hij, dat hij, achteraan loopende, in

de nabijheid van den boom gebrom had ge-

hoord als van een kwaadaardigen hond en

toen hij dien kant uitkeek, had hij een grooten

kop boven het struikgewas gezien. Den vol-

genden ochtend was Baba erg ziek, des avonds

ijlde hij in koorts. Twee dagen daarna werd

de duiveldans uitgevoerd en terwijl men daar-

mede bezig was, zeide de lijder den demon
die hem bij den boom had verschrikt, weder

te zien en daarna te zien verdwijnen. Maar

niemand van de aanwezigen zag iets in de

richting die Baba wees. Den dag daarop voelde

deze zich veel beter en drie dagen later was

hij heelemaal hersteld.

Over de bezwering zelve kan nog het vol-

gende worden medegedeeld. Wanneer een

Singhalees gevaarlijk ziek is en de artsen de

ziekte weten te herkennen noch te genezen,

dan wordt de duiveldanser te hulp geroepen.

Deze maakt bij het huis van den patiënt een

hut met achttien verschillende afdeelingen, die

met de bladstelen van bananen en met jonge

kokosbladeren versierd worden. Ieder van deze

afdeelingen is aan een bepaalden duivel gewijd

en in ieder worden offeranden : kokosnoten,

pisangs, rijst en zoo voort, neergelegd. Zes uur

's avonds verzamelt zich een groot aantal

vrienden en bekenden ; de zieke wordt uit het

huis gedragen en ongeveer dertig pas voor

de hut des duiveldansers op een baar gelegd.

Men slaat de tam-tam en daarop verschijnt de

danser, in een fantastisch kostuum en zegent

met allerlei hokuspokus in elk der achttien

afdeelingen de offergaven die daar liggen en

draagt ze aan den duivel op. De danser begint

nu den eigenlijken dans, zet eerst het masker

nummer één op, dat wil zeggen het masker

dat den duivel voorstelt die een bepaalde

ziekte veroorzaakt; hij danst daarmede naar

de eerste afdeeling en dan schreeuwend en

met groteske bewegingen naar den zieke, om
demon nummer één te verdrijven, voor het

Ceylonsclie danseressen.
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Jonge Singhaleesche uit Colombo.

geval dat deze in den patiënt is gevaren.

Daarna gaat hij in de hut en komt terug met

het masker voor van demon nummer twee,

doet aldus vermomd hetzelfde als de eerste

maal, en zoo gaat 't voort onder onophoudelijk

getam-tam, van zes uur 's avonds tot zes uur

's morgens, op welk uur al de demonen den

schrik beet hebben en uit het lichaam van den

zieke gevloden zijn. Het heet dan dat zij in

den danser gevaren zijn en om hen van de

wijs te brengen gaat deze, zich dood houdend,

op een baar liggen en laat zich buiten het

dorp dragen en daar op een open plek neer-

zetten. Na eenigen tijd ziet men hem weer te

voorschijn komen om zijn maal en zijn loon

in ontvangst te nemen. Het kostuum van den

danser moet telkens den demon voorstellen

dien hij wenscht te bezweren.

De Singhaleezen, die de zuidelijke twee

derden van Ceylon bewonen zijn krachtig

gebouwde menschen, behoorend tot een bruin

en gladharig ras ; ook bij hen zijn — in 't

algemeen gesproken — de kinderen weer

het aardigst, in hunne naaktheid gelijkend op

levende bronzen. Bijzonder elegant zijn de

handen en voeten van deze menschensoort.

Alle volken die laarzen of schoenen dragen

vervormen van jongs af aan den voet en

alleen bij pasgeborenen of bij zeer jonge kin-

deren kan men zien hoe een voet eigenlijk

behoort te zijn. Ook sandalen, als zij voort-

durend gedragen worden, drukken de teenen,

bepaaldelijk de buitenste tegen elkander en

veroorzaken een blijvende afwijking van den

natuurlijken vorm. Zelfs bij de antieke mar-

merbeelden zoekt men vergeefs naar regel-

matig gevormde voeten ; ook de goden van de

Hellenen hebben platgedrukte kleine teenen.

De Singhaleezen behooren tot de gelukkigen

die deze inknelling niet kennen, en de vorm

hunner voeten steekt gunstig af bij dien van

andere Voor-Indiërs. De voet is van voren

breed, zooals bij menschen die altijd barrevoets

gaan veel vóórkomt, de teenen zijn lang, zeer

bewegelijk en kunnen wijd uitgespreid worden,

en deze grijpvingers aan den voet geven bij

het loopen en klimmen een groot gemak ; ook

voorwerpen kunnen zij ermede oprapen.

Nergens ter wereld, wij zagen het reeds,

leven zooveel verschillende rassen bijeen als

in Voor-Indië, en niet ten onrechte spreekt

een reiziger van het zuidelijk gedeelte als van

een groote organo-chemische fabriek, waarin

door toevoeging van Middellandsch bloed voort-

durend nieuwe bastaardsoorten worden ge-

kweekt. En nergens misschien moet men
zoo voorzichtig zijn met fotografiën koopen.

Reeds is het gebeurd, dat in Indische steden

van het groote schiereiland Hindostan zoo-

genaamd zelf vervaardigde foto's van echte

Hindoe-vrouwen, de portretten bleken te zijn

van Maleische vrouwen uit Singapore.

De zes meisjes op bladz. 312 zijn Tamil-

dansmeisjes van de Malabarkust, aan de zuid-

westpunt van Voor-Indië, overeenkomende met

de „Malabaarsche" dansmeisjes, die in het

najaar van 1902 als deel van een gezelschap
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Malabaren onder Hagenbeek Nederland rond-

reisden. Een geheel ander type dan het meisje

op bladz. 297 dat als Tamil-meisje te boek staat,

maar hoogst waarschijnlijk wèl eene Ceylonee-

sche, maar geen Tamil-vrouw is. Met meer ge-

rustheid valt te beweren dat de afbeelding op

bladz. 316 een jonge Singhaleesche vrouw uit

Colombo vertoont. De donkere, dweepende

oogen, het weelderige zwarte hoofdhaar, de fijne

neus, het sierlijke ovaalrond van het gezicht, en

de fraai gevormde handen, maken het meisje

tot eene Indische schoonheid. Het lage voor-

hoofd is, naar het gebruik der Sjiva-aanbidders

gewit. Maar men zou dwalen door te meenen

dat Singhaleeschen en Tamil-vrouwen gewoonlijk

er nogal aardig uitzien ; naar een landgenoot van

ons oordeelt, kunnen slechts weinigen op schoon-

heid aanspraak maken ; de meesten zijn

leelijk, ,,inleelijk" zelfs en alleen de

schilderachtige kleeding geeft haar in

de oogen van den westerling iets be-

koorlijks. Opvallend schoon is de baya-

dère uit Bombay op bladz. 318 afge-

beeld. Het fraaiste aan dit donkere

hoofd zijn wel de groote, schitterende

oogen en de wenkbrauwen er boven,

die met hooge, gelijkmatige welving

ver naar de slapen zich uitstrekken.

In den half geopenden mond ontwaart

men de breede, voorste snijtanden, als

blank ivoor afstekend tegen het bruine

gelaat. De rechte en goed gemodel-

leerde neus is iets breeder dan men
bij een geheel zuiveren vorm verlangt.

In Malabar, op de zuidwestkust, is

de stam der Nayr, de voornaamste van

alle dravidasche soedra-kasten
;

zij zijn

de soldaten bij uitnemendheid, het

civiele hevig verachtende. Reeds oudere

reizigers gewagen van het levensdoel

dezer menschen, het kweeken van een

moedige, onafhankelijke, roofzuchtige

en steeds beschikbare bende krijgslieden.

Zij zijn of waren in elf klassen verdeeld,

van welke de onderste van zulk een

gehalte is, dat zelfs een Nayr van de

tiende klasse zich door wasschen en

bidden reinigen moet als hij door een

Nayr van de elfde is aangeraakt.

Tegenwoordig schijnen er maar vier

klassen te worden erkend en wie

bij den Radja van Travancore als soldaat

wil dienst nemen, moet kunnen aantoonen dat

hij tot een van dit viertal behoort. De recht-

matige erfgenamen van den Nayr zijn niet zijne

eigene kinderen, maar die zijner zuster, dus

eenigszins zooals bij de Menangkabauers van

Midden-Sumatra in zwang is, waar van den

man de broeders en zusters erfgenamen zijn

en bij gemis van dezen de zusterskinderen;

alleen datgene wat hijzelf verworven heeft,

mag bij de Nayrs — ook al weder als bij de

Menangkabauers — de vader aan zijne kinde-

ren schenken, het overige komt aan zijne neven

en nichten.

Dadelijk na de geboorte wordt het kind

in warm water gebaad en gedurende drie

dagen door eene verwante, na dien tijd door

Hindoe-vrouw.
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Bayadère uit Bombay.

de moeder gezoogd
;

dagelijks begiet men
het van den hals af met warm water, wrijft

het hoofdje met olie en masseert het om
den schedel een ronden vorm te doen aan-

nemen. Op den 28 sten dag laat men het

kind, in tegenwoordigheid van genoodigde

gasten, voor 't eerst koemelk drinken en geeft

men het een voorloopigen naam, gewoonlijk

een godennaam en hangt het tooverspreuken

om den hals, als bescherming tegen het booze

oog. Zes maanden later, op den dag door

den sterrenwichelaar bepaald, krijgt het zijn

blijvenden naam en de eerste rijst, door

dien geleerde gewijd. Dan is er een groot

feest, waartoe rijke Nayrs wel theehonderd

gasten noodigen ; deze brengen geschenken

mede, gewoonlijk sieraden en geld. Zij ver-

schijnen in hun beste plunje, het bovenlijf naakt,

met versierselen behangen. Mannen en vrouwen

zitten afzonderlijk en krijgen rijst te eten op

een pisangblad en water te drinken. Het kind

wordt door vrouwen gebaad en opgedirkt en

den vader, of zoo deze afwezig is

den oom, nl. den broeder der moe-

der, overgereikt. De astroloog drukt

het 't teeken der kaste op het voor-

hoofd en de vader of de oom kiest

daarna een naam. Gewoonlijk wor-

den op dezen dag de ooren van

het kind doorboord ; de Nayr-meisjes

dragen dikwijls ook in den linker

neusvleugel een juweelen sieraad.

De kinderen worden twee jaar ge-

zoogd ; als de eerste tandjes door-

komen, stuurt de moeder koeken

aan de huisvrienden. In het derde

of het vijfde jaar wordt het hoofd-

haar afgeschoren. Later dragen de

vrouwen lang haar (de mannen
alleen een kuif van voren) en laten

zich verder iedere maand scheren.

Op zijn vijfde jaar wordt het

kind naar school gezonden en dan

krijgt de schoolmeester een geschenk

in rijst en pisang bestaande. De
kleinen leeren eerst de letters trek-

ken in ongepelde rijst die op den

grond vlak wordt uitgespreid, later

in het zand schrijven, vervolgens met

een ijzeren griffel de karakters op

een palmblad krassen en tegenwoor-

dig ook op papier brengen. Behalve lezen

en schrijven wordt er in de volksscholen niet

veel onderwezen ; rekenkunde behoort tot het

hooger onderwijs en ook het Sanskrit is een

leervak van bijzondere scholen. Kinderen van

vermogende ouders gaan soms tot hun zestiende

jaar op school. De Nayr-meisjes worden als

kinderen uitgehuwd, liefst eenige uit hetzelfde

huis tegelijk, van wege de kosten van het feest.

Het huwelijksfeest duurt vier dagen en begint

op den dag door den planeetlezer vastgesteld.

Het huis en de wegen daarheen zijn versierd

en 's avonds is er groote verlichting. De talrijke

gasten worden iederen avond onthaald en door

dans en muziek opgevroolijkt ; ook nu zitten

mannen en vrouwen ieder afzonderlijk en de

mannen eten na de vrouwen. De bruiden ne-

men plaats bij de vrouwen. Op den vierden

dag nemen zij met veel vertoon een bad, gaan

dan tempelwaarts en worden terugkomende

gewoonlijk met een geel poeder bestrooid. Van
een bruidegom is hier geen sprake. De huwe-
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lijksplechtigheid maakt het meisje vrij om, zoodra

zij wat ouder geworden zal zijn, een man te

nemen, hetzij uit hare of uit een hoogere kaste,

zoolang als het beide partijen goeddunkt. En
dit wisselt nogal eens af; vandaar dat de

kinderen alleen mama leeren zeggen.

Gelijke sporen van het matriarchaat, de

instelling krachtens welke de vrouw met hare

kinderen in hare familie blijft, de laatsten tot

den stam der moeder behooren en de familie

in de vrouwelijke linie wordt voortgezet, vindt

men ook bij de Leptsja's of Rongs in den

zuid-oostelijken Himalaja. op een plek gronds

ingesloten door Nepal ten westen, Bhotan ten

oosten, Tibet ten noorden en de vlakten van

Bengalen ten zuiden. Dit volk behoort, met

de stammen van Assam, in het oosten, tot de

minst beschaafde van de Himalaja-volkeren.

Hun eigen taal en vele van hunne eigen-

aardige gewoonten hebben zij langen tijd weten

te bewaren, dank zij de ligging van hun

moeilijk bereikbaar, woest land, dat ingesloten

is door bergruggen als muren zoo steil aan

den kant van Nepal en Bhotan, door de eeuwig-

durende sneeuw aan de Tibet-zijde, en door

de op bladzijde 293 genoemde Teraï in de

richting van Bengalen. Zij zijn langzaam aan

het uitsterven — in 1898 bedroeg hun aantal

nog enkele duizenden — en de kenmerken

van den stam aan 't verliezen, door huwelijken

met hunne meer beschaafde buren uit Nepal

en met Tibetanen die het land zijn binnen-

gedrongen, en mede tengevolge van den op-

komenden Engelschen invloed.

Men heeft de Leptsja's verdeeld in twee

klassen, de Rongs of eigenlijke Leptsja's en

de Khamba's, tot welke de opperhoofden be-

hooren. Vóór 230 jaar, heet het, zouden de

inwoners van Sikkhim de voortdurende, bin-

nenlandsche vijandelijkheden moede, aan hunne

priesters gevraagd hebben, hoe men tot een

behoorlijke regeering kon geraken die rust en

orde bracht over het land. De lama's gaven

den raad een opperhoofd te gaan zoeken aan

gene zijde van de sneeuw en eene deputatie

die naar het noorden trok vond in de provincie

Kham van Tibet een jongeling, wiens horoskoop

hem met de hoedanigheden bekleedde welke

in een opperhoofd verlangd werden. Men bood

hem den heerschers-zetel aan, dien hij aan-

vaardde en met zijne familie trok hij naar het

land der Leptsja's, naar Dingong, de Leptsja-

naam voor Sikkhim. Of een en ander juist is,

valt moeilijk te zeggen, maar dat de Khamba-
klasse der Leptsja's Tibetanen zijn, schijnt

wel zeker. De Leptsja's daarentegen zijn van

IndoChineeschen oorsprong, kwamen waar-

schijnlijk op de plek waar zij thans wonen
door de vallei van Assam en kunnen als een

afgelegen groep beschouwd worden van de

wilde stammen die met den algemeenen naam
van Naga of bergwilden aangeduid worden.

Wat er Tibetaansch aan hen blijkt te zijn is

aangewaaid en ook taalkundig behooren zij

niet tot de Tibetaansche groep
;
opmerkelijk

mag het heeten dat zij eenige overeenkomst

toonen met de Katsjin's, van wie op bladzijde

199 sprake was.

Zeiven noemen de Leptsja's zich Rong en

dit is hun ware stam-naam, beteekende een

bezitter, in den zin van autochthoon of oor-

spronkelijken bewoner van de streek. Zij

hebben geen overleveringen omtrent hunne

herkomst en weten niets af van hunnen oor-

sprong. De oudste berichten komen voor in

de geschiedenis van Tibet, waarin vermeld

staat dat zij het land bewoonden tijdens de

invallen der Tibetanen. Het woord Leptsja is

Nepalsch, een minachtende term van de

Nepalsche buren, en schijnt te beteekenen de

gemeen-praters, omdat de Leptsja's de eenige

stam zijn van prae-Tibetaansche mongoloïden

in den Nepalschen Himalaja, die niet de ver-

toon-making van het Hindoeïsme hebben over-

genomen, noch het Hindi-dialekt.

Een eigen schrift bezitten de Leptsja's niet

;

wat als zoodanig geldt zijn Nepalsche en

Tibetaansche vormen van de letters uit het

Indische alfabet. Opvallend is de armoede aan

woorden ; alleen het hoog noodige is aanwezig

om aan te duiden wat men bedoelt en ab-

stracte termen zijn er zoo weinig dat er geleend

moet worden van het Tibetaansch, zoodra men
een afgetrokken denkbeeld onder woorden

verlangt te brengen. Zij hebben liedjes van

zeer ouden datum, zooals blijkt uit menige

antieke uitdrukking die er in vóórkomt waar-

van de beteekenis thans volslagen onbekend

is, woorden — tangbor-uitdrukkingen gehee-

ten — die men echter zeer parmantig blijft

gebruiken. In die liederen worden de geesten

en goden van den stam bezongen ; hun
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godsdienst is het geloof aan boosaardige geesten

der voorouders en aan de geesten die — naar

de voorstelling onder den naam animisme

bekend — in dieren en planten, in bewerk-

tuigde en onbewerktuigde en in levenlooze

voorwerpen huizen. Er zijn goede en kwade

geesten, maar alleen laatstgenoemde worden

bijna uitsluitend vereerd en aangebeden ; want

de goede doen geen kwaad en alleen van de

kwade is het raadzaam notitie te nemen.

De kwaadste geesten gunstig stemmen is

de taak der priesters en priesteressen, beter

toovenaars, volkomen ongeletterde personen,

die lezen noch schrijven kunnen; de middelen

waarmede zij werken, zijn bijzonder gewoon
en de toepassing is alleromslachtigst. Zij leven

als de andere leden van den stam en hebben

geen tempels, evenmin als de Leptsja's beelden

of eenig ander zichtbaar voorwerp ter ver-

eering hebben ; wel komen in den laatsten

tijd sommigen in de tempels der Tibetanen.

De priester of priesteres wordt bij ieder

ernstig ziektegeval geroepen, want ook de

Leptsja ziet in iedere ongesteldheid een daad

van den boozen geest en heeft geen vertrouwen

in medicijnen. Er wordt een kip of een varken

geofferd en om herstel van den zieke gesmeekt.

Zelfs bij de Tibetanen van Sikkhim staan

deze toovenaars in aanzien en hunne hulp

wordt ook van dien kant menigmaal inge-

roepen omdat zij met de inlandsche geesten

in nauw verkeer heeten te staan.

Wat de zooeven genoemde liedjes betreft,

idyllisch van aard, loopen zij meestal, even-

wijdig aan onze sonnetten, over het ondoor-

grondelijk mysterie van den oorsprong en de

bestemming des menschen en over liefde-passie.

In hunne verzen is dikwijls sprake van de

bamboe ; en geen wonder want deze plant is hier

van veelzijdig nut ; zij verschaft de staken en het

latwerk voor de hut, levert brandstof, boog

en pijlen ; de groote internodiën worden water-

kruiken, potten en kookpannen, de kleinere

fiesschen, tabakspijpen en fluiten ; van de dunne

takjes maakt men een veerkrachtig leger; de

afgeschilde bast geeft de grondstof voor man-

den, zonneschermen en touw en de jonge

spruiten worden gegeten.

De liederen worden begeleid door een fluit

of door een eenvoudig slag-instrument. Ziehier

een Leptsja-liedje, dat ,,A chu-lé" heet, het-

geen te vertalen is door den titel van Schiller's

lied ,,An die Freude".
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De Leptsja's toonen eene Mongoolsche ge-

laatsuitdrukking, zijn kort van gestalte, met

een breed en plat aangezicht, een ingedrukten

neus en schuin staande oogen. Zij hebben welig

groeiend en bij beide geslachten in het midden

gescheiden hoofdhaar, geen baard en een

olijfkleurige huid. Hunne kleeding is geweven

uit de zijde die op de Ricinus-plant levende

zijderupsen spinnen. Over dit zijden gewaad

dragen zij een kiel zonder mouwen, die door

een gordel van zilveren kettinkjes wordt vast-

gemaakt. Werken doen zij ongaarne en voor

loon dienen is hun zeer onaangenaam. Hun

vermaak zoeken zij in paarden-wedrennen,

schijfwerpen, worstelen en springen. Zelden

duurt hun verblijf op dezelfde plaats langer

dan drie jaren en hieruit volgt, dat van den

landbouw niet veel werk gemaakt wordt. Is

de oogst op dan leven zij van wortelen, pad-

denstoelen, kruiden en van de jacht. Oorlogs-

zuchtig zijn zij al heel weinig en het lange

mes, boog en pijlen die zij bij zich dragen

zijn meer jachttuig. Hun drank is bier uit

Indisch koren gebrouwen.

De Leptsja's trouwen op rijperen leeftijd,

omdat zij gewoonlijk niet reeds vroeger den

kostprijs van het meisje kunnen betalen. Menig-

maal trouwen zij op afbetaling, en dan blijft

de man met zijn vrouw in het huis harer ouders,

totdat hij het noodige geld verdiend heeft.



Man van de Leptsja's.

De Volken der Aarde.
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Dansers bij de Khasia.

Assam in het noord-oosten van Voor-Indië

is voor een deel bergland, voor een deel vlak

en bewoond door stammen van uiteenloopende

beschaving en verschillende afkomst, Tibetanen

en Indo-Chineezen, en Bengaleezen uit Ma-

dras, ter wille van de theekuituur ingevoerd.

Oostwaarts van den grooten boog dien de

Brahmapoetra beschrijft bij het betreden der

vlakte, liggen de Garro- en de Khasia-bergen,

waar de Garro en de Khasia wonen. Het is

in 't Khasia-gebergte, aan de zuidzijde, dat

de groote hoeveelheid regen die daar valt

door erosie allerlei vreemde vormen aan de

rotsen heeft gegeven. Wij zijn hier op de

natste plek der aarde ; de regenval in het

dorp Tsjerrapoendsji, het dorp der beken,

wordt nergens overtroffen. Nergens is de

plantengroei rijker, maar de natuur heeft hare

meerdere gevonden in de Khasia en de

Dzjaïntia, die de bosschen der hoogvlakten

voor een groot deel uitroeiden.

Behalve de Garro en de Khasia wonen in

dit uit een ethnologisch oogpunt hoogst be-

langrijke bergland de Naga, de Doephla, de

Mirs, de Mikir en de Bhoetia. Er is niet heel

veel van hen bekend, voornamelijk door het

bezwaarlijke reizen in dit

jungle-land, om zijne koortsen

berucht; men verplaatst zich

daar door middel van een

prauw, een pony, een olifant

of een ossenkar; men kan

er ook loopen of zich laten

dragen, maar altijd kost de

reis veel tijd, een tijd dien

men zich echter niet beklaagt,

waar, onder meer opmerkens-

waardigs, binnen den gezichts-

kring de monumenten ver-

rijzen die in Europa tot een

prae-historische periode be-

hooren.

Bij de Khasia bestaat

een nauw verband tusschen

mensch en dier; tegen de

niet in den hemel opgeno-

men zielen, die in dieren,

honden, kraaien, schildpad-

den, gevaren zijn en den

mensch gevaarlijk kunnen

worden, roepen zij in geval

een voorvader aan, den groot-

moederszijde, en brengen dezen

tenzij men dit laatste verzuimt

en dan later, als de ziekte aanhoudt, moet

overgaan tot het kostbare offeren van een

varken, in stede van de veel goedkoopere

offeranden die destijds voldoende zouden ge-

weest zijn. Om zooveel mogelijk iedere ziel

tot rust te brengen, wordt de ziel van een

in den vreemde gestorven persoon genoodigd

zich in een schelp neer te laten, die dan verbrand

wordt; of als men de plaats kent waar hij overleed,

dan begeeft een der verwanten zich daarheen,

teekent, terugkeerende, voor de ziel den weg

door het strooien van bladeren en spant over

de rivieren die den weg snijden draden, waar-

langs de ziel zich den gang naar haar tehuis

kan vergemakkelijken. De toovenaars zijn er

op uit om verdoolde geesten tot hunnen dienst

te dwingen en deze demonen zoodanig te

benevelen, dat zij zich als razend op den

aangewezen persoon werpen, die, ziek wor-

dende, al spoedig bewijst door den geest

bezeten te zijn. Het offeren van kippen, zwarte

of roodbruine, kan beterschap geven, maar

helpt dit niet, dan kan men instede van bloedige

van ziekte

vader van

een offer

;
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offers te brengen, heil zoeken in het offeren

van rijst of vruchten, aldus toonende te be-

grijpen, dat het kwaad geboren is uit een

booze bui van eene overigens zegenend arbei-

dende godheid. Treedt in een dorp eene

epidemie op en worden er de sterfgevallen

talrijker, dan roept de priester de geheele be-

volking bijeen, om door een gemeenschappelijken

en plechtigen dans de genade des hemels in

te roepen, nadat het offerbloed vergeefs ge-

vloeid heeft: deze dans moet de godheid

vriendelijk stemmen. Waar van alle kanten

demonen dreigend rondwaren, ontbreekt bij

de Khasia natuurlijk ook niet het groote

reinigingsfeest, eindigende met het heen en

weer trekken van een touw, dat, dwars over

een riviertje, door twee partijen op de beide

oevers wordt vastgehouden. De aanwezigheid

der rivier geeft het gemak dat men de demonen

kan laten wegzwemmen, want een geschikten

afvoerweg voor de vrijgekomen geesten te

vinden is altijd het lastigste van de geheele

ceremonie ;
immers, tegen het bannen over de

grenzen van geesten die van ziekten en andere

ongeriefelijkheden de oorzaak zijn, protesteeren

de buren; juist als met de Zigeuners bij ons.

Voor het opzoeken van gunstige dagen

raadpleegt men orakels. De
diagnose van eene ziekte kan

men maken met behulp van

een ei — het werken met het

ei ten behoeve eener voorzeg-

ging is niet uitsluitend van onze

laaglanden. Soms, als 't niet

vlot, ligt de vloer vol gebroken

eieren ; de dokter spreekt het

ei aldus toe : Ei, ik ben maar

een mensch, een onwetende die

niets raden kan ; maar gij die

beurt aan de menschen. Oublei heet de god,

Kablei de godin en Ki-Koen-Oublei heeten

de kindertjes, die tot taak hadden door

hun spel de ouders op te vroolijken. Oublei

wilde den mensch scheppen naar zijn eigen

beeld, maar de leemen vorm werd door

demonen weggemaakt ; en toen dat drie-

maal gebeurd was, schiep hij eerst den hond

opdat deze door zijn gebrom de geesten op

een afstand zou houden totdat den mensch

de adem zou ingeblazen zijn. Toen alles gereed

was, richtte de god een markt in en daarop

verscheen ook de hond, die door de andere

dieren danig werd uitgelachen omdat hij niets

te verkoopen had dan het kleine stukje kaas

dat hij in den bek hield ; en toen hij deswege

mishandeld werd, riep hij de hulp in van den

mensch, onder herinnering aan zijn bij diens

schepping bewezen diensten. Van Oublei

leerde de mensch het maken en gebruiken

van boog en pijl, om ter jacht dieren te

dooden ; en de hond jaagde ze op en bewaakte

vervolgens het huis van den mensch. De door

god geschapen wereld zal duren zoo lang hij

leeft en sterven bij zijn dood. Door aard-

bevingen zou alles te gronde gaan, wanneer

god niet de wereld in zijn hand hield. In

met geesten omgaat, en

beweegt tusschen dezen en de

menschen, zeg mij eens : wie

heeft het gedaan, enz.

Het scheppingsverhaal der

Khasia luidt aldus : Nadat de

zon, daarna de maan, de ster-

ren, de wolken en vervolgens

de aarde geschapen waren en

ten slotte de sluitsteen waar-

mede de wereld voltooid werd,

aangebracht was, kwam de Danseressen bij de Khasia.
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den hemel is de vredeplaats en de gevangenis,

waar de booze geesten opgesloten worden

alvorens men hen in den bodemloozen afgrond

stort.

De bosschen op de heuvels, wij zeiden het

zooeven, zijn grootendeels gekapt, maar op

de kruin is het bosch gespaard, als asyl voor

de boschgeesten die door het uitroeien der

wouden dakloos geworden zijn. Een goede

kant ervan is dat men ze nu meer bij elkander

heeft, als in een tempel, hetgeen gemak
oplevert bij het brengen van offers en het

vragen van gunsten.

Om den hoogen stand eens overledenen

goed te doen uitkomen, moet de gedenksteen

er waardig uitzien en kan de familie zelve

dat niet bekostigen, dan roept zij de door

een feest beloonde dorpsgenooten te hulp.

Een groote, hooge steen zal de aandacht

trekken der voorbijgangers en de geest des

overledenen zal daarin bevrediging vinden.

Menigmaal vindt men langs den weg een

reeks van 5, 7, 9 (en zoo voort) steenen ; de

een is dan door de verwanten van moeders-

zijde opgericht ter nagedachtenis aan den

doode, een volgende is geplaatst ter eere van

een oom van moederszijde, een andere voor

den vader der overledenen ; verder steenen

ter eere van voorvaders en van de geesten

die men tot vrienden wenscht te houden. Ligt

voor den staanden steen van den man, een

platte van de vrouw, dan dient de steenen

stoel den reiziger tevens tot rustbank. Den
doode, gekleed en gewapend, plaatst men een

ei op den navel en eenige rijstkorrels op het

voorhoofd, die, in den hemel gezaaid, hem
op den duur voedsel verschaffen. Tijdens de

verbranding, bij de rijken in een kist, schieten

de Khasia hunne pijlen ter bescherming van

de ziel op haren weg, naar het oosten en

naar het westen ; en twee ouderen van dagen

offeren een haan die tot leidsman zal dienen,

en aan het einde der dingen bij het ochtend-

krieken den slapende zal wekken. Na dit ter

brandplaats volbrachte ceremonieel wordt de

asch van het lijk onder een steen in het

familiegraf bijgezet, die van den man in een

ander dan dat van de vrouw, daar beide,

naar het huwelijksgebruik wil, tot een anderen

stam behooren. De bij de verbranding over-

gebleven beenderen verzamelt men in een

pot en plaatst ook deze onder een steen, een

liggende voor de vrouw, een staande voor

den man. Maar het oorspronkelijk gebruik

verlangt, dat de overblijfselen van man en

van vrouw tijdens het groote lijkfeest naar

het familiegraf van ieders stam gebracht en

daar nedergelegd worden in een gang van

opgezette steenen, op een afgelegen plaats.

In den droom, zeggen de Khasia, herinnert

men zich wat des daags gebeurd is ; aldus

bij den gewonen mensch
;

bij den buitenge-

wonen gaat 't anders toe, want des nachts

neemt een demon bezit van de ziel des

priester-profeten, die dan bewusteloos, spre-

kend wat de geest hem ingeeft, de toekomst

voorspelt.

Ook de Naga noemden wij als bewoners

van dit bergland
;
sommige dorpen van deze

koppensnellers zijn zeer moeielijk te bereiken

;

is men op een olifant door struiken, riet en

gras tot aan den voet van den heuvel gebracht,

dan volgen met de beklimming daarvan eerst

recht de bezwaren. Het dorp Maloem b.v.

ligt op zulk een steile hoogte, dat men het

laatste, bijna loodrechte gedeelte op handen

en voeten moet beklimmen en dan plotseling

in het dorp staat, vóór men het nog gezien

heeft. Licht valt het te begrijpen hoe gemak-

kelijk de bewoners bezoekers kunnen afwijzen.

De Naga, in heel Assam gevreesde wilden,

leiden onderling een zeer rustig en vreedzaam

leven en hebben geen zweem van regeering.

Maar men moet niet vergeten, dat de nood-

dwang hier zeer sterke banden gelegd heeft

;

iedere dorpsbewoner die door de gemeenschap

zou worden uitgeworpen, kan er zeker van

zijn dit met zijn hoofd te boeten, want de

bewoners van het naastbij zijnde dorp zouden

zich haasten dat hoofd in bezit te nemen.

Iedereen weet er dat de in den omtrek wonende

vijanden geen erbarmen kennen, en in plaats

van op de goden te vertrouwen steunt men
op eigen kracht en is de jongelingschap —
naar den aard onzer schutterij — militair

geoefend. Dreigt er een aanval van buiten,

dan ziet men plotseling, op het angstig geroep

der vrouwen, de geheele schaar in krijgsdos

naar de poort ijlen die de eenige toegang

is in den driedubbelen muur van houten palen.

Ter gemakkelijke mobiliseering dient ook het
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samenslapen van de jonge strijders in een

gemeenschappelijk lang huis, zooals bij Sparta

de jongelieden samensliepen in afdeelingen of

rotten, op door henzelven aangedragen stroo.

Op de laagste sport van de maatschap-

pelijke ladder staan bij de Naga zij die het

hout aandragen voor de nachtelijke vuren; na

drie jaren klimmen deze tot opzichters over

de hout-aandragers en worden zij tevens belast

met het onderhoud der huizen.

Na nogmaals drie jaren stijgen

zij tot opzichters over de beide

zooeven genoemde standen, en

na een vierde drietal jaren

hebben zij het recht erlangd

tot nietsdoen
;
eindelijk, na een

laatste periode, is het hun

veroorloofd zich door de min-

dere standen het lichaam te

doen kneden of masseeren, op

eene manier die in onze Oost

pidjet heet (zie bladzijde 112).

Van de dorpshoofden is de

laagste de opzichter der wegen

en wegtoegangen ; dan volgt

het hoofd dat de weg-arbeiders

van eten heeft te voorzien en

de ambtenaren op dienstreizen

van dragers ; wie nog een trap

hooger stijgt, mag luieren en

boven dezen waardigheidsbe-

kleder staat het hoofd dat de

feesten ordent en het dorp

naar buiten vertegenwoordigt

;

het hoogst bereikbare is als

radja begroet te worden en bij

een feest het beste stuk vleesch

te krijgen.

Wordt bij de Naga een

nieuw dorp aangelegd, dan

krijgt ieder zooveel grond als

hij dadelijk kan bewerken, en

iedere twee jaar wordt versch land ontgonnen.

Oneenigheid komt bij dit gemeenschappelijk

bezit zelden voor. Eerst in de vierde generatie

van vader en moeder is het huwelijk geoorloofd;

de zoons erven, of anders de broeders en ook

het vermogen der vrouw gaat over op de

oudste erven der mannelijke linie. Ten behoeve

van het huwelijk moet een menschenhoofd

afgeslagen worden en in sommige streken

behoort het tatoeëeren van het aangezicht aan de

bruiloft vooraf te gaan. Wie een buitgemaakten

kop thuis brengt, krijgt het daarvoor bestemde

eereteeken op zijn gezicht getatoeëerd, en hij

die nog geen menschenbloed vergoten heeft

mag de ketting van den oorring niet laten

hangen, maar moet dien opgetrokken dragen.

Vóór de invoering van gemunt geld uit

Assam werd ijzeren geld gebruikt ; tweehonderd

Naga in feestkleedij.

staven hadden de waarde eener melkkoe. Het

ijzer mocht later versmeed worden ; een ana-

logon hiervan zijn de spade-vormige stukken

plaatijzer die thans nog aan de boven-Nijl

als het eenige gangbare geld circuleeren.

Tijdens het plantfeest moet iedere arbeid

blijven rusten en op de heiligste dezer dagen is

zelfs het halen van brandhout verboden, niet het

aandragen van water. Bij het opkomen van



32Ó AZIË.

Een offerdier van de Hindues.

de rijstplantjes wordt opnieuw feest gevierd

en nogmaals na den oogst, vier dagen lang;

dan bluscht men al het vuur en doet nieuw

ontvlammen door wrijving, om struiken en

hout in brand te steken ter wille van de

nieuwe ontginning.

Bij een ziektegeval offert de priester kippen

en als dit niet baat en de dood dreigt, dan

gaat hij met zijne helpers in het bosch om
de ziel te lokken. Meent hij dat een grooter

offer noodig is, — en dat grootere loopt van

kip tot koe, bij de Hindoes nog verder dan

koe, tot olifant, paard en mensch, — dan wordt

de plechtigheid binnenshuis volbracht ; een

bundel takken aan de deur vastgemaakt, ver-

biedt den toegang aan iederen onbevoegde

en rond den haard eten de bevoegden het

offervleesch, tot er niets meer over is.

De ijverzuchtige familiegod gedoogt geen

vreemden aan den ofterdisch. Wanneer dit

nu nog niet helpt en de man ondanks deze

kostbare hulp den adem voor goed uitblaast,

dan wordt het lijk in bij het vuur gedroogde

bladeren gepakt, gekist en in een grafhuis op

de begraafplaats neergezet, te midden van

wapens en gereedschap ; nadat alles grooten-

deels vergaan is wordt de schedel weggenomen
en bewaard. Zich gedwee neerleggen bij een

sterfgeval en denken dat 't wel voor iets goed

zal zijn, doen de Naga niet. Integendeel, zij

vereenigen zich tot een krijgsdans, zwaaien

de speer en dagen de godheid uit, die hun

vriend doodde, zich te vertoonen, haar honend

omdat zij lafhartig wegblijft, en dreigend haar

te zullen doorsteken wanneer zij haar gevon-

den hebben. Dergelijke schijnkampen met

hoogere machten komen voor op verscheidene

plaatsen van de wereld.

Uit de enkele woorden over de offeranden

der Hindoes, blijkt, dat het gebod van Boeddha's

leer, geen levend wezen te dooden, niet door

hen in eere is gehouden. Met de verdwijning

van de religie der barmhartigheid ontwikkelde

zich het Hindoeïsme als een sterk ontaard en

verbasterd Brahmanisme. Het offeren van

dieren als onderdeel van den godendienst ging

samen met het offeren van goud en zilver,

suikergoed en voedsel. Dat daarna, nadat de
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goden de onstoffelijke kracht der offerande

hebben tot zich genomen, het eetbare dat

geofferd werd wordt opgegeten, is een aller-

wege waargenomen gebruik; zoo gebeurt het

dan dat in Indië thans alle klassen vleesch

eten van offerdieren ; en daarom wordt er zoo

vaak geofferd, zegt men. Het vleesch ligt voor

iedereen te koop en wanneer er veel vraag is

worden de dieren zonder ceremonieel geslacht,

zoodat wat oorspronkelijk de plek was waar

een godsdienstige plechtigheid werd voltrokken,

het aanzien kreeg van een gewonen slagers-

winkel. Gemeenlijk werden de geiten het eerst

geofferd, daarna de buffels en vervolgens de

rammen ; de pooten werden gebonden en nadat

het dier omvergeworpen en met den kop in

een houten gaffel gelegd was, maakte de

slachter het af.

Orissa is een van de negen afdeelingen van

Neder-Bengalen
;

wij kennen dit terrein reeds,

want op den rand van de alluviale vlakte van

Orissa verheffen zich de heuvels die den naam
Nil Ghiri of Blauwe Bergen dragen. De vlakte is

gevormd door de aanslibbing der rivieren

;

hier en daar zijn er nog strandmeren, o.a. het

meer Sjilka, een haf in het zuidelijke deel

van de delta welke de Mahanaddi vormt.

Vorsten van Orissa.
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In den tijd der jaarlijksche stroomzwelling

staat deze delta, waarheen ook nog de Brahmani

en de Baïtarani hun water zenden, voor een

deel onder. Het land van Orissa heeft niet

alleen te lijden van de overstroomingen door

de rivieren, maar ook door de zee en van

de woede der cyklonen
;

bij onvoldoenden

regenval doet droogte den oogst mislukken

en komt er hongersnood over het land.

Het drietal inlandscbe vorsten van Orissa op

bladzijde 327, afgebeeld, heeft blijkbaar niet te

lijden gehad onder al deze tegenheden
;

zij

maken wel den indruk met zich zelf ingenomen

en trotsch te zijn op hunne gefriseerde haren,

Een brahmaan bij liet gebed.

hun arm- en polsbanden, halssnoeren, oorhan-

gers en vingerringen ; met gratie toont de

linker vorst zijn acht vingers en de fotograaf te

Reygate heeft hem niet verbeterd, meenende
stellig dat dit Bengaalsche manier is. Reygate

ligt in Surrey ten zuiden van Londen en de

prinsen van Orissa waren zeker overgekomen

om een of ander kroningsfeest met hunne

gouden sieraden op te luisteren. Wanneer de

lezer de afbeelding goed bekeken heeft, zal

hem het brahmanen-koord opgevallen zijn, waar-

van reeds op bladzijde 296 gesproken werd, de

oepawita, het heilige snoer, dat van den linker-

schouder over de borst langs de rechterzijde naar

den rug loopt. Ook de hieronder afgebeelde

brahmaan, die den verkeerden indruk maakt met
kousenstoppen zich bezig te houden, draagt

hetzelfde koord, op dezelfde wijze. Het is

misschien niet overbodig hier ter plaatse iets

meer over de Indische godsdienststelsels te

zeggen. De oude godsdienst der Arische

Indiërs, waarvan in de hymnen der Weda's
nog de zuiverste uitdrukking gevonden wordt,

was een natuurdienst, vereering der natuur-

krachten, verpersoonlijkt in Indra, den hemel-

geest, den bliksemdrager en donderaar, die

gebiedt over zonneschijn en regen en de

geesten der winden beheerscht; in

Soerja, den zonnegod ; in Agni, den

god des vuurs ; in Waroena (Oera-

nos), den god der oneindige ruimte.

Doch reeds in die oude gedichten

smolten de attributen der verschil-

lende goden ineen en openbaarde

zich een neiging om, te midden aan

de verscheidenheid der godenge-

stalten, de godheid op te vatten als

wezenlijk één. Hieruit ontwikkelde

zich bij de priesters de leer van

Brahma, het heilige of den heiligen

geest die het heelal doordringt, de

wereldziel en bron van al het be-

staande, den allerhoogsten, tegenover

wien Indra en de overige natuur-

goden de ondergeschikte plaats van

wereldhoeders innemen. In Brahma
vond men de eenheid en het uit-

gangspunt der drie vormen waarin

het leven der natuur zich openbaart

:

ontstaan, bestaan, vergaan. Doch

deze voorstellingen kwamen eerst

allengs tot rijpheid, nadat de Ariërs, misschien

omstreeks het jaar 1300 v. Chr.,het land aan de

Ganges aan zich onderworpen en zich daar, te

midden der weligste natuur, aan een rustig,

denkend, in zich zelf gekeerd leven overgegeven

hadden. Het is evenwel niet denkbaar, dat allen

gelijke mate aan die neiging zouden hebben

toegegeven. Terwijl een krijgshaftige adel de

oorlogs- en regeeringszaken behartigde en het

meerendeel der overige bevolking aan land-

bouw, handel en nijverheid zich overgaf, wijdde

een ander gedeelte, in het belang van allen,

zich aan de zorg voor die velerlei godsdienstige
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handelingen en plechtigheden, welke de reli-

gieuze zin des volks in krijg en in vrede

noodzakelijk achtte. Overtuigd dat zij hun

leven aan het hoogste doel gewijd hadden en

door de gewijde plechtigheden den wil der

goden konden buigen, leefden deze geestelijken

in het trotsche besef, dat zij den hemel nader

stonden en het volk, dat hunne hulp niet

kon ontberen en hunne voorrechten besefte,

kwam aan hun geestelijken trots tegemoet door

de erkenning hunner meerderheid. Zoo ont-

stonden de kasten die op bladzijde 296 genoemd

werden en waarvan men zeide dat de brah-

manen uit Brahma's mond, de ksjatria's uit

zijne armen, de waïsja's uit zijne voeten ge-

sproten waren. De oorspronkelijke bevolking

van het veroverde land vormde de vierde en

laagste kaste, die men, met een woord dat

misschien oorspronkelijk hun volksnaam was,

soedra's noemde
;

zij werd — althans zoo leest

men allerwege — door de overwinnaars van

welken stand ook met diepe verachting be-

schouwd. Men achtte het beneden zich met
haar te verkeeren of zich met haar te ver-

maagschappen, men sloot haar uit van de

godsdienstige gemeenschap, men liet haar op

de veroverde en onder de overwinnaars ver-

deelde landen de diensten van arbeiders ver-

richten en behandelde hen als slaven.

Maar tegenover deze meening staat eene

andere, namelijk deze : dat al bestond er ver-

schil in kaste, van slavernij of onderdrukking

der soedra's geen sprake was; en dit is niet

de meening van een vliegenden globe-trotter

who has done (men noemt zoo iets to do)

British India in a fortnight, maar van een

ernstigen geleerde die jarenlang ginds woonde.

Het aardigste, zegt hij, is dat die lagere volks-

klassen in Indië nooit iets van dien druk be-

speurd hebben, en ook nu nog niets daarvan

willen gelooven, nadat men in Europa hunne

onderdrukking heeft ontdekt. In geen land

bestond en bestaat er meer ware gelijkheid,

dat is evenwicht, dan in Indië. Men kan ge-

noodigd worden op een groot feest dat een

vermogend Indiër geeft, een bankier, een der

rijksten onder zijn vakgenooten ; een feest dat

geheel op Europeesche wijze is ingericht, waar

alle notabele Engelschen tegenwoordig zijn en

waar gedanst wordt en gesoupeerd; men zal

daar een weelde kunnen zien waarvan een

Europeaan staat te kijken en zoo terloops zal

men hooien dat de gastheer een soedra is.

Een soedra, naijverig op den adel van den

schunnigen brahmaan, die schrijver is op een

der gouvernements-bureaux.

Terwijl de brahmanen zich meer en meer

van de natuur afwendden om zich in abstractiën

te verdiepen, werden zij daarin door de volks-

massa niet gevolgd. Deze hield zich aan de

goden van Indra's hemel, waarvan sommigen

in verschillende deelen des lands de voor-

werpen werden van bijzondere vereering.

Roedra, de geest van den stormwind, die

volgens de oude mythen Indra in den strijd

tegen de demonen gesteund had, erlangde

allengs den hoogsten rang onder de goden

in die deelen des lands, waarin de vrucht-

baarheid niet door de buiten hare oevers

tredende rivieren, maar door verkwikkende

regenvlagen onderhouden wordt. De geest des

storms, die de wolken aanvoert en onder

ratelende donderslagen vaneen scheurt, zoodat

de nederstroomende wateren nieuw leven

schenken aan den verschroeiden akker, ver-

tegenwoordigde voor hen den wasdom, Sjiwa,

en nam onder dien naam, als de machtigste

der goden, ten laatste de plaats in die oor-

spronkelijk aan Indra toekwam. In de voor-

stelling die men zich van hem vormde, trad

deels zijne onwederstaanbare macht op den

voorgrond, deels zijn dubbel vermogen om
leven te geven en te verdelgen, waarom hij

ook als het vuur wordt voorgesteld. Een geheel

andere gestalte werd in het Gangesdal als de

helper en weldoener der menschheid aan het

hoofd der goden geplaatst. Wisjnoe, in de oude

mythen een der weldadige geesten van licht

en lucht, werd hier opgevat als de god van

de zon en van den blauwen hemel, de bloeiende

natuur, het vruchtbaarmakende water. Meer

en meer verdeelden Sjiwa en Wisjnoe onder

elkander de voorname hulde der Hindoes,

waarvan de minderheid waisjnawa's of ver-

eerders van Wisjnoe, de groote meerderheid

sjaiwa's of aanbidders van Sjiwa zijn. De
brahmanen namen beide volksgoden in hun

stelsel op. Aan Wisjnoe schreven zij de onder-

houding toe der door Brahma geschapen wereld,

terwijl Sjiwa door hen voornamelijk als ver-

delger werd opgevat. Deze leer voltooide zich
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in het betrekkelijk nieuwe dogma der trimoerti

of Indische drieëenheid, waarin Brahma de

schepper, Wisjnoe de onderhouder en Sjiwa

de verdelger te zamen gedacht worden als de

drieërlei openbaring van het ééne en ondeelbare

goddelijke wezen, de eerste oorzaak, het door

zich zelfbestaande Brahma, dat, als het onzijdige

of geslachtslooze aanvangspunt aller emanatie

of uitstrooming, boven alle

kennis en vereering der men-

schen verheven is. De drie

uit dat ééne ondeelbare wezen

ontsprongen goden worden

als mannelijk gedacht, maar
men stelt aan ieder hunner

eene sjakti of gemalin ter

zijde. De trimoerti wordt

voorgesteld als driehoofden,

rijzende uit één lichaam,

waarbij het hoofd van Brahma,
van voren gezien, de mid-

delste plaats inneemt, terwijl

de andere zich aan weers-

zijden in profiel vertoonen.

Doch deze poging tot gelijk-

stelling en vereenzelviging

der drie hoofdgoden heeft

bij de Hindoe's weinig bijval

gevonden en bij alle twisten

over de godheid aan wie de

eerste rang en de voornaam-

ste hulde behoort, komt
Brahma doorgaans zeer wei-

nig in aanmerking. Dit schij-

nen zoo ongeveer de hoofd-

trekken te zijn van de ont-

wikkeling der zoogenaamde
Brahmaansche godsdienst-

leer.

Als heiligen en wijzen heb-

ben deze menschen uit Brah-

ma's mond voortgekomen, in

den loop der tijden geducht

geleden; de geheele toewijding aan hunne
godsdienstplichten, hunne geestelijke afzon-

dering, hun logisch vernuft en zuiverheid van

karakter, dat alles is naar den minder gunsti-

gen kant sterk veranderd ; de kaste is door

verval van krachten zeer verzwakt. Er is

een tijd geweest dat schier allen als asceten

leefden en hun leven sleten in godsdienstige

overpeinzingen, dat zij, met ,,du solist ent-

behren" tot lijfspreuk, hadden afstand gedaan

van alle wereldlijke genoegens, gebannen

hadden hartstocht en begeerte. Het leven in

de eenzaamheid, hunne zuivere zeden en hun

eenvoud bezielden een ieder met eerbied en

zoowel de vorst als zijn volk bracht hulde

aan de priesterklasse en kende gezag van wet

Bedelmonnik.

toe aan hare leerstellingen.

Dat na verloop van tijd de vier oor-

spronkelijke kasten zich splitsten, zagen wij

vroeger (296) ;
afdeelingen en onder-afdeelingen

vormden zich, van elkander gescheiden door

geloofsbelijdenis, gebruiken, gewoonten en

levenswijs ; en deze vertakkingen leidden

noodzakelijk tot verschillen van meening die
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noodlottig zouden worden voor het tot dusver

onaangetaste gezag der brahmanen; waarvan er

velen, ziende dat er ommekeer kwam in de maat-

schappij, het godsdienstig levenspad vaarwel

zeiden en voor hun levensonderhoud allerlei

wereldsch gedoe bij de hand namen. De brah-

maan is volstrekt niet meer het type van

godsdienstige zuiverheid of zedelijke meerder-

heid ; veeleer de verdorven aanhanger eener

verbasterde leer. Zijn heilig koord, zijn gebed,

zijne rol, zijne driemaal-daagsche diensten met

het heilige Ganges-water, zijn niet meer in staat

de geloovigen tc vervullen met vrees en

onderworpenheid.

De ceremonie van de investituur der oepa-

wïta, het brahmanensnoer dat hem de hoogste

kerkelijke eer en vele voorrechten verschaft,

opent een nieuw hoofdstuk in het leven van

den brahmaan. Men kiest, heidensche gewoonte

van de grijze oudheid, een geschikten dag uit

den Hindoe-almanak en goed weer ; en daar

het weer wel eens nukkig is, wordt er menigmaal

gewacht op den eerstvolgenden helderen dag.

Jongens tusschen negen en vijftien jaar gewoon-

lijk, ziet men de plechtige inwijding ondergaan.

De knaap mag te voren geen visch eten of olie

gebruiken en wordt des ochtends van den

grooten dag geschoren en gebaad, in roode

kleederen gestoken en zijn hoofd gedekt door

een kegelvormige sitspapieren muts. Een doek

over het gelaat belet hem te zien en gezien

te worden door personen die niet tot de kaste

der brahmanen behooren. In zijn rechterhand

draagt hij den staf eens godsvruchtigen bede-

laars ; de inwijdende oepawïta van gevlochten

gras wordt hem op den linkerschouder gelegd

gedurende de voorgeschreven bezweringen

;

zijn deze afgeloopen, dan komt een snoer van

draad, door een brahmaan gesponnen, voor het

graskoord in de plaats ; de priester leest de for-

mules die de strekking hebben bij den jongen

het besef te doen ontwaken van de zware ver-

antwoordelijkheid die hij op zich neemt. Na
eene voorgewende vervoering verklaart hij —

Huis van een fakir.
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Fakir.

heerlijke voorkeur !
— een godsdienstig bedelaar

te willen worden, maar zijne ouders en andere

verwanten brengen hem daarvan terug en na

een schijngevecht met woorden verwisselt de

jongen met gesimuleerden weerzin de rol van

geestelijk bedelaar met die van leek. Hij heeft

nu nog eenige voorschriften in acht te nemen
met betrekking tot eten, baden en slapen en

dan is de plechtigheid afgeloopen en de

delinquent tot den rang van wedergeborene

verheven.

Wie in Benares vertoefd heeft, dat aan de

Ganges, in het zuiden der Noordwestelijke

Provinciën gelegen is, verzuimt nooit gewag

te maken van de vele fakirs, mannen die hun

lichaam met een of ander vocht besmeerd en

daarna met asch of wit zand hebben inge-

wreven, en eentonig zingend, trommelend op

de klankdoos van een snaar-instrument, neer-

zitten of voortslenteren ; weerzinwekkende

menschen met woeste haren en donkere diep-

liggende oogen, een afschuw voor den Euro-

peaan. Aghori of aghor-pants noemt men de

fakirs die te Benares dikwijls op de trappen

zitten welke naar de Ganges voeren ; heel

Benares wascht iederen dag in de rivier zijne

zonden af en waar het volk is, daar is ook

de nering; zij leven van allerhand afval,

verkoopen geheim-middelen en amuletten,

laten de brilslang dansen, verwonden zich-

zelf zonder een gelaatsspier te vertrekken,

houden hunne armen zoo lang omhoog dat

deze in dien stand vergroeien en niet meer

omlaag willen, kunnen langen tijd in een

toestand van schijndood doorbrengen, zoo

noodig hun geheele leven zwijgen of niet

anders dan dieren-geluiden maken. Veelal

vindt men hen op druk bezochte plaatsen,

waar zij hunne kunsten vertoonen voor

bedevaartgangers of voor de bezoekers van

groote godsdienstige feesten. Maar ook

afzonderlijk kan men hen aantreffen in de

nabijheid van verbrandings-plaatsen, bij

graven of aan den voet van een muur,

levend dood. Zij waren het die het thans

verboden schouwspel deden zien dat tsjarak

poedsja heet : het ophangen van menschen

aan een horizontaal ronddraaiende galg.

door middel van ijzeren haken die in de

rugspieren worden vastgemaakt. Spotvormen

van den redelijken mensen vindt men over-

vloediglijk in de heilige bedevaartplaatsen van

gebed doortrokken, Benares, Mekka, Jeruzalem.

Lhassa.

Er zijn ook fakirs die niet den godsdienst

exploiteeren om een gemakkelijk leven te

leiden, die in huizen verblijfhouden of samen-

wonen in kloosters en zich onderscheiden

door een streng zedelijk leven en door zin

voor wetenschappelijke studie ; te Amritsar

ten oosten van Lahore, in Pendsjab, en

evenals Lahore een heilige stad der Sikhs,

door bedevaartgangers druk bezocht, is zulk

een klooster. Vraagt men in Voor-Indië naar

de echte fakirs, de alom beroemde, die de

macht hebben wonderen te doen, iets boven-

menschelijks en buiten-natuurlijks te verrichten,

dan luidt het antwoordt dat deze soort dood

is. Wel de biddende fakirs leven nog, en zij

die hun lichaam in bochten wringen en de

voor pijn ongevoelige fakirs, maar de zieners

en de wonderdoenden zijn uitgestorven ; het

contact met het Westen heeft hen gedood.

De Parsen of Parsi die men in het president-

schap Bombay vindt, ter westkust van den

Indischen driehoek, zijn Perzische aanhangers
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van Zarathoestra's leer, die in Voor-Indië een

toevlucht zochten voor hunne beschaving, toen

in Perzië de macht van den Islam toenam

;

voor hunne beschaving, voor hun geloof en

voor hunne zeden en gebruiken. Dat alles

hebben zij onveranderd weten te behouden, zij

bleven wie zij waren, ook in hun afkeer van

het christendom, dat zij voortgingen te bestrijden

met de overreding die er van het gesproken en

gedrukte woord kan uitgaan. Sinds eeuwen

genieten zij ter westkust een welverdiende

achting en dichter dan de telgen des lands

daar te lande; van dien tijd af is hunne rust

verzekerd en hun rijkdom vergroot. De Engel-

schen vonden in hen trouwe en verstandige

bondgenooten, wier ostentatieve vriendschap

en aanhankelijkheid des te welkomer was

omdat bij het zeer gering getal Engelschen

vergeleken met het aantal Voor-Indiërs, deze

alleen door toepassing van het „verdeel en

heersch" geregeerd kunnen worden. Wat
Mohammedanen en Indiërs nooit geworden

zijn : vrienden der Engelschen, dat werden

de Parsen wel; en beider voortdurend verkeer

Rotswoning van een fakir.

staan zij bij de Europeanen die in Voor-Indië

zich neerlieten ; tusschen beide heerscht een

goede verstandhouding, gegrond op weder-

keerige waardeering.

Toen deze vuuraanbidders hun vaderland

ontvloden, vonden zij het eerst een veilige

schuilplaats op het schiereiland Goedzjerate

;

door hun bijzonderen aanleg voor den handel

en hun eerlijke manier van doen trokken

zij de aandacht en werkten zij zich omhoog,

maar tot de zeer veilige plaats die zij thans

in Indië bekleeden vonden zij eerst den weg
tijdens de komst en de opkomst der Engelschen

heeft de aangeboren goede eigenschappen der

Parsen ontwikkeld, zoodat zij gentlemen ge-

worden zijn, hooger staande dan de Perzen.

Het type van hunne iranische voorvaderen

hebben zij bewaard, maar hunne kleeding,

met uitzondering van het op een bisschops-

muts gelijkend hoofddeksel, is bijna identiek

aan de oud-indische. De gelaatsuitdrukking is

zeer sprekend en opvallend karakteristiek ; de

diepliggende, donkere, glinsterende oogen, de

lange en gebogen neus, een kleine mond,

gezonde tanden — zij vormen een geheel dat

indruk maakt. De huid der Parsi is veel lichter



336 AZIË.

Zes Parsi-meisjes.

dan die der Indiërs, de haarkleur is even

donker. Bij de zes meisjes hierboven afge-

beeld kan men den regelmatigen gelaatsvorm,

de fraaie handen en armen opmerken
;

zij

hebben mooie, groote oogen, smalle, rechte

neuzen, een kleinen mond met smalle lippen

en een regelmatig ovaal gelaat ; de wenk-

brauwen zijn smal en verloopen met een hoogen

boog ; het voorhoofd is laag en zuiver van vorm.

De Parsen, afkeerig van huwelijken niet

andersdenkenden, hebben zich niet vermengd

met de omwonende buren, trouwen steeds

onder elkander, leven met inachtneming hunner

oude adat. De mannen in witte hemden, en

roode en groene broeken, de muts op 't hoofd

die tegen de zonnestralen heelemaal niet be-

schut ; de vrouwen in lichtkleurige, ruim ge-

plooide en met goud en zilver bestikte gewaden,

met sierlijke sandalen aan de

voeten ; en de kinderen in hun
veelvervige rokjes, met goud-

draad doorwerkte mutsen —
zij stemmen den reiziger ge-

noegelijk en bij nadere kennis-

making versterkt hunne inne-

mende opgeruimdheid den
goeden indruk.

Bij een Parsi-bruiloft wor-

den de gasten ontvangen in

den tuin door geheel in het

wit gekleede Parsen
;

geheel

in 't wit zijn anders gewoon-

lijk alleen de priesters. Bloem-

ruikers en sirih in goud-

papier biedt men aan en een

knaap schenkt rozenwater uit

een flesch van geciseleerd

zilver. Terwijl een welluidende

muziek weerklinkt, schrijden

het bruidspaar en de weder-

zijdsche verwanten naar de

ruimte binnenshuis, waar de

priester hen wacht. Bruid en

bruidegom nemen plaats op

twee stoelen, worden met een

witten doek saamgebonden en

door een witten sluier, die

hunne aangezichten voor de

aanwezigen bedekt, overtogen.

Langs de wanden de mooie

Parsi-vrouwen en meisjes in

bonte gewaden, met levende rozeknoppen op

de wit zijden schoentjes, een veelkleurige krans

van schoonheden, aandachtig volgend met

vrome belangstelling het ceremonieel door den

priester geleid. In de taal van Zarathoestra

spreekt hij bruid en bruidegom toe en strooit

graankorrels op hunne hoofden, als symbool

der vruchtbaarheid.

De Parsen zijn aan hun godsdienst zeer

gehecht ; in den loop der tijden is de waardig-

heid der priesters erfelijk geworden, hoewel

volgens Zarathoestra's voorschrift alleen hij

voor dit ambt in aanmerking kan komen wiens

goede werken die van anderen overtreffen.

Een onwaardig zich gedragend priester kan

van zijn ambt ontzet worden
;

priesters zijn

gewoonlijk de aanzienlijksten onder hunne land-

genooten en tevens de rechters die uitspraak
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doen in geschillen, met huwelijken of erfenissen

verband houdende. De tempels voor de aan-

bidding van het vuur zijn niet veel anders

dan particuliere huizen ; in een aan den tuin

grenzende zaal waar de gemeente zich in 't

gebed vereenigt, staat een altaar waarop de

priester zesmaal in het etmaal een vuurtje

ontsteekt. Bij het uitspreken van de aan de

Zendavesta ontleende gebeden ontdoen mannen

en vrouwen, het aangezicht naar de vlam ge-

keerd, zich van den gordel, dien zij als broeders

en zusters in den geloove steeds om de lenden

dragen ; deze gordel behoort te bestaan uit

72 draden. In zijn achtste jaar wordt de jeug-

dige Pars opgenomen in het godsdienstig ver-

bond en ontvangt hij den gordel ; deze is uit

schapenwol geweven, gaat driemaal om het

lichaam en wordt door een eigenaanligen

knoop vastgemaakt. Ter zijde van de bid-

zaal is een donkere kamer, waar het eigenlijk

heilige vuur onder de asch wordt aangehouden

en hier komen alleen de priesters.

De groothandel wordt, althans in het presi-

dentschap Bombay, voornamelijk door Parsen

gedreven, of waar Voor-Indiërs zich met den

handel bezighouden, daar hebben Parsen de

leiding daarvan. Tijdens de voorlaatste Britsch-

Indische volkstelling bleek te kunnen lezen

en schrijven van de mannelijke Parsen 73 pCt.,

van de vrouwelijke 40; voor de Hindoe's be-

droegen deze cijfers 9 en 0.2 ; voor de Mo-
hammedanen 6 en 0.3 ; voor de Boeddhisten

49 en 3 ; voor de Christenen 37 en 16. Voor

de Parsen zijn dus, wanneer men de kennis

van lezen en schrijven een voorrecht noemt,

deze cijfers zeer gunstig.

Met de aanbidding van het vuur als het

reine element en als drager van al het reine

houdt der Parsen manier van lijkbezorging

nauw verband. Door verbranding der over-

ledenen zou het vuur verontreinigd worden

;

het begraven der dooden zou de aarde, waar-

aan de mensch alles goeds heeft te danken,

ontheiligen. Men laat daarom de lijken door

roofvogels afknagen in een daartoe bestemde

ruimte, de toren van het zwijgen geheeten.

In het oude Perzië waren het de honden die

voor het onschadelijk maken van den dooden
mensch zorgden. Nabij de stad Bombay, op

het hoogste punt der Malabar Hills, voert een

groote steenen trap naar de lijkentorens, te

midden van palmbosschen gelegen, waar alleen

Parsen mogen komen
;
op de treden van die

trap zitten verminkte en gebrekkige bedelaars,

die aan de bezoekers door eentonig geklaag

giften onttroggelen. Bij het groote ingangshek

brandt in een kleinen tempel het heilige

vuur, waar de lijkstoet stilhoudt. Vijf torens

van dertien meter in doorsnede en ongeveer

acht meter hoog, van buiten met grotwerk

bekleed, zijn bestemd voor de lijken, die er op

roosters worden neergelegd, mannen, vrouwen

en kinderen in aparte afdeelingen. Dan komen
de gieren die zaten te wachten op de muren
der torens en op de boomen in den omtrek

en beginnen hun werk. De overgebleven

beenderen vallen door de tralies naar beneden

en worden bewaard in een afzonderlijken,

voor dit doel bestemden toren. De inwendige

ruimte wordt door niemand betreden dan

door de acht personen die met den dienst

belast zijn en hier wonen. Trouwens wie zou

hier willen binnengaan — tenzij men een

nature morte noodig heeft voor een griezelig

hoofdstuk in een roman r

Parsi-meisje.

De Volken der Aarde. 43
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De scherprechter van Rewa (Centrale Provinciën).

De volkstelling die een paar jaar geleden in

Britsch-Indië heeft plaats gehad, bracht aan

het licht, dat hongersnood, pest en cholera de

bevolking hebben gedund. In de elf staten

van het presidentschap Bombay is de bevolking

achteruit gegaan met 900.000 personen ; in

de Radsjpoetna-staten bedraagt de teruggang

2.485.000, in de Centrale Provinciën 1.87 1.000.

Dezer dagen — Maart 1903 — zeide de

onderkoning van Britsch-Indië — ,,prosperous

British India" in den Raad van Indië te

Calcutta, dat Indië snel vooruit gaat. Maar
men mocht niet insluimeren op deze ver-

zekering
;
Japan, China, Tibet, Siam,.

Perzië, Afghanistan — al die Azia-

tische rijken moesten vrijgehouden

worden van aan Engeland vijan-

dige invloeden. Want dat was een

levensquaestie voor Indië, zeide hij.

Vrijgemaakt ware beter. Nu de

beer los is, gaat 't toch niet aan

te zeggen : Wij moeten zorgen dat

't beest niet loskomt.

Reeds in de verre oudheid was het

te midden van reusachtige sneeuw-

bergen gelegen Kasjmir beroemd door

zijn heerlijk klimaat, zijn overstelpende

schoonheid, zijne verbazende vrucht-

baarheid en zijne beschutte ligging,

voordeelen die velen het een aardsch

paradijs deden noemen. Hoewel het

inderdaad niet dien uitbundigen lof

verdient, is het toch een der meest

gebenedijde plekken van de wereld,

die onder een zorgvuldig bestuur tot

groote ontwikkeling te brengen is.

Herodotus vertelt, dat Skylax vaa
Karyanda, op bevel van den koning

Darius Hystaspes, bij de stad Kaspa-

tyros zijne vaart de Indus stroom-

afwaarts aanving. Hekataeus van Ab-

dera, de begeleider van Alexander de

Groote, spreekt in zijn fragmenten van

Kaspapyros en Ptolemaeus kent het

land Kaspeiria en de hoofdstad Kos-

peira. In de Sanskriet litteratuur, de

Mahabharata en de Ramayana, wordt

eveneens het in 't noorden gelegen

land herdacht. Volgens de oer-oude

sage was het dal van Kasjmir oor-

spronkelijk een groot meer en deze sage

komt volkomen overeen met de wetenschap-

pelijke meening daaromtrent. De schrijver van

de Rajatarangini, Kalhana vertelt in zijn ge-

schiedenis, dat het binnen den Himalaya ge-

legen land Kasjmir gedurende zes mantavara.

(d.i. 6 X 4.320.000 jaren) met water gevuld

het meer van Sati is geweest en dat dit bij

den aanvang der tegenwoordige mantavara, toen

Brahma, Oependra, Roedra en de overige goden

afdaalden om den in het meer wonenden

booswicht Jalodbhava te dooden, werd droog-

gelegd.
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Een der nauwkeurigste en geloofwaardigste,

beschrijvingen van Kasjmir en zijne bewoners

ïs samengesteld door den Chineeschen reiziger

Hioen-Tsiang, die, omstreeks 637 n. Chr., als

boeddhistische monnik Midden-Azië en geheel

Indië bereisde en over Pamir, Kasjgar en

Khotan naar China terugkeerde. Voor deze

rondreis gebruikte hij zestien jaren. Over

Kasjmir schrijvende zegt hij o.a. het volgende :

Het koninkrijk Kasjmir (Kia-shi-mi-lo) is onge-

veer 7000 li in omtrek — een li is omstreeks

3200 meter — en aan alle kanten door bergen

ingesloten. Deze bergen zijn zeer hoog; hoe-

Avel er passen overheen voeren, zoo zijn deze

nauw en gekronkeld. De naburige staten die

Kasjmir hebben aangepakt, konden het nooit

in onderdrukking brengen. De hoofdstad is

aan den westkant, aan een groote rivier. Van
het noorden naar het zuiden strekt zij zich

12 tot 13 li uit en van het oosten naar het

westen 4 tot 5 li. De bodem is voor den

graanbouw geschikt en levert een overvloed

van vruchten en bloemen. Het klimaat is koud

en ruw. Veel sneeuw en weinig wind. Het volk

draagt lederen wambuizen en kleederen van

wit linnen. Het is lichtzinnig en ijdel, zwak

en lafhartig van karakter. Daar het land door

een draak beschermd wordt, heelt het altijd

heerschappij weten te voeren over naburige

staten. De bevolking ziet er aardig uit maar

is sluw. Zij is leergraag en goed onderwezen.

Men vindt er zoowel ketters als geloovigen,

100 kloosters en 5000 priesters. De ge-

schiedenis van het land bericht dat het een-

maal een drakenmeer is geweest. En dan volgt

een historie over het droogmaken. Beide, de

brahmaansche en de boeddhistische lezing

verschillen, maar beide komen hierin overeen

met hetgeen de geologische formatie des lands

wel als zeker aantoont, dat de vlakte van

Kasjmir vroeger onder water stond. Waar-
schijnlijk lag het meer 5800 voet boven den

zeespiegel, en toen de rotswand bij Baramoela

was doorgeschuurd kreeg de stroom, die de

Brahmanen Vitasta, de Grieken Hydaspes, de

Mohammedanen Bihat noemden en die later

Jhilam heette, "eene afwatering. Moerassige

plekken, het meer van Woelar, dat van

Srinagar en andere, zijn de eenige overblijfselen

van de Kasjmirsche binnenzee.

Kasjmir is de eenige staat van het Voor-

Indische continent die eene bij de oudheid

aansluitende en geregelde voortgezette histo-

rische litteratuur heeft. De reeds genoemde
Kalhana komt in zijne Rajatarangini tot 1148

A. D. en zijne opvolgers hebben zijn werk

voortgezet tot den tijd van Akbar. In tegen-

stelling met hetgeen de heer Hioeng-Tsiang

beweert, heeft het rijk herhaaldelijk door al

het schoone dat ervan te vertellen was, de

hebzucht van naburen opgewekt en is het

vaak overmeesterd, maar nooit voor langen

tijd. Nu eens waren het de Toeroeshka in

de elfde eeuw, dan, in de veertiende, de

Tibetanen ; in 1 3 1 5 kwam Kasjmir onder eene

mohammedaansche regeering, omdat Ringhana,

een zoon van den Tibetaanschen koning

Yoeftan zich tot koning van Kasjmir aanstelde

en den Islam aannam. In 1587 annexeerde

Akbar Kasjmir, dat tot 1753 een provincie

bleef van Delhi, van het rijk der groot-mogols.

Deze maakten hun zomerverblijf ervan, tooiden

het met prachtige gebouwen en stichten aan

den over Bhimbar en den Pir-Panjal-pas loo-

penden keizerlijken weg zeer weelderig inge-

Soldaten van den maliaradja van Kasjmir.
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richte, thans gedeeltelijk vervallen rusthuizen

(sarai) voor zich en hun talrijk gevolg. De
inval van Nadir Schah in Indië (1739) gaf

aan de heerschappij der groot-mogols den

genadeslag, en Kasjmir, dat laatstelijk door

verschillende ambtenaren zelfstandig bestuurd

was, behoorde van 1753 tot 18 16 onder zestien

gouverneurs tot het rijk der Doerrani, dat zich

ook over Pishawar, Lahore en Moeltan uit-

strekte. In 1 8
1 9 werd het veroverd door den

radjah van Lahore en met het rijk der Sikhs

(bladz. 294) vereenigd. Toen Kasjmir in 1839

trachtte zich van Lahore los te maken, kwam
Engeland tusschenbeide en trof in 1849 een

overeenkomst met den tot maharadja verheven

vorst van Jamoe, Goelab Singh, waarbij deze

het geheel tusschen Rawi en Indus gelegen

bergland, inclusief Kasjmir, tegen betaling van

dertien millioen gulden en eene jaarlijksche

schatting, als erfelijk bezit erlangde, daarbij

erkennende Britsch vazal te zijn.

Kasjmir staat dus nu onder Britsche suzerei-

niteit en een Engelsche resident vertegenwoor-

digt in Srinagar den onderkoning van Indië

;

met de toeneming van den Engelschen invloed

is het land aanzienlijk vooruitgegaan. Het rijk

heeft een veel grootere uitgebreidheid dan de

vlakte van Kasjmir en daar Hioen-Tsiang inder-

tijd den omtrek op 7000 li schatte, terwijl het

dal-landschap slechts 300 li omvang heeft,

moet reeds destijds het gebied van den koning

van Kasjmir zich over andere landen hebben

uitgestrekt.

Het tegenwoordige gebied van Kasjmir, dat

in vijf administratieve afdeelingen is gesplitst:

Jamoe, Kasjmir, Ladak, Skardoe en Gilgit, en

dat met uitzondering van het meergenoemde

dal zeer bergachtig is, ligt tusschen 32° 17' tot

36
0

58' N.B. en 73
0 26' tot 8o° 30' O.L. De

oppervlakte is 30.900 vierkante Engelsche

mijlen en het aantal bewoners bedroeg in

1891 2.543.952.

De uitloopers van den Himalaya in Kasjmir

stijgen tot drie- vierduizend voet, de centrale

berggroep is acht- tot tienduizend voet hoog

en de hoogste met eeuwige sneeuw bedekte

reuzen kunnen den op een na hoogsten berg

der wereld, den Nanga Parnata of Dayarmoer,

in hun midden aanwijzen. Al deze bodemver-

heffingen behooren tot het stroomgebied van

de Indus die, eerst, zuidoost—noordwest loo-

pend, Ladak doorstroomt, bij Kiris zich met
de geweldige Shayok vereenigt, bij Hamarosh
zich naar 't zuiden keert, bij Hatoe-Pir Astor

verlaat en eindelijk in zuidwestelijke richting

door de Pendsjab zich een weg baant. De
reeds genoemde Jhilam is de aanzienlijkste

zijrivier van de Indus in het Kasjmirsche

gebied en in het zuiden loopt nog de Chinab,

ook al bij de Grieken, onder den naam Akesines,

bekend. Naar het dal van Kasjmir voeren

verscheidene passen, in hoogte verschillend

van 4200 tot 1 800 meter. Den spoorweg verlaat

men te Rawal-Pindi (hij loopt nog iets verder,

tot Pesjawar) en vandaar leidt de Aveg over een

lengte van 162 Engelsche mijlen naar Bara-

moela
;

gewoonlijk houdt men onderweg zich

op te Marri, vroeger het zomerverblijf van den

luitenant-gouverneur van Pendsjab, wiens huis

thans een hotel is geworden. Marri is tegen-

woordig de meest beteekenende militaire post

aan deze grens. Bij Kohala, waar de Jhilam

wordt overgetrokken komt men van Engelsen

op Kasjmirsch territoir. Van Rawal-Pindi stijgt

de Aveg ongeveer 1400 meter, en tot Kohala

daalt hij weder een 1300 meter; ups and

downs van beteekenis ! Van Marri naar

Deywal is de weg mooi en beschaduwd, van

Deywal naar Kohala is hij zonnig, maar de

fraaie vergezichten die er te genieten vallen

en het bruisen van de Jhilam, die zich dicht

bij Kohala met de Kanair vereenigt, vergoeden

veel. Wanneer het hard en lang geregend

heeft, dan is 't zonderling reizen in dit berg-

land, want dan slaan al de bruggen over de

Indus, de Jhilam en de andere de straat naar

Kasjmir kruisende rivieren weg; soms is er

gelegenheid om in een mand langs een tele-

graafdraad over de rivier te zweven, maar dit

middel van vervoer heeft ook al zijn bezwaren.

Aardstortingen maken den weg op menige

plaats voor ezels en paarden onbegaanbaar.

Van Goedzerate over Bhimbar neemt de

zoogenaamde, reeds even vermelde, keizerlijke

heirbaan een aanvang, van wélke de groot-

mogols gebruik maakten voor hunne talrijke

uitstapjes naar Kasjmir, 't Ging soms bijzonder

omslachtig toe. In de I7 de eeuw nam Aurang

Zeb 30.000 man cavalerie mede, 10.000 man
infanterie, vijftig of zestig lichte veldstukjes

en 62 stukken zwaar geschut. Langs den ge-

heelen weg stonden, met tusschenruimten van

s
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enkele mijlen, de vroeger genoemde prachtig

ingerichte rusthuizen, tot ontvangst van de kei-

zerlijke familie en den hofstoet. Van Dsjehangir,

van Sjah Dsjehan en van bovengenoemden
Aurang Zeb is het bekend, dat zij in Kasjmir

des zomers de drukkende hitte van Delhi en

Agra gingen ontvluchten. Waarschijnlijk is hun
gevolg niet altijd zoo talrijk geweest. Fraaie

moskeeën bouwden zij daar, welker wanden van

binnen en van buiten met kleurige, geëmail-

leerde tegels waren bekleed
;
paleizen werden er

opgericht van de materialen der oude Indische

tempels, met vensters en erkers van wit

marmer, fijn als kant opengebeiteld ; tuinen

werden aangelegd met vijvers en visschen, en

de schoone keizerin Noer Mahal schiep er

behagen in de neuzen van deze visschen te

tooien met gouden ringen, welker inscripties

aan het nageslacht van hare voorliefde voor

Kasjmir moesten vertellen.

Sedert eeuwen al is de vlakte van Kasjmir,

een der meest geprezen streken van de wereld,

in trek geweest als oord waar het genoegelijk

verwijlen is ; het klimaat is er aangenaam en

ook voor den Europeaan dragelijk, „zeer

acceptabel". Juli en Augustus zijn de heetste,

Januari en Februari de koudste maanden. Een

groot ongemak is de talrijkheid der aard-

bevingen. Europeesche huisdieren kunnen in

Kasjmir spoedig geacclimatiseerd worden ; de

inlandsche paarden en runderen zijn klein van

stuk; vliegen, muskieten en andere lastige

insecten vindt men in overvloed, maar ook

nuttige, namelijk zijderupsen, die gekweekt

worden om de zijde en bijen die men er teelt

ter wille van honig en was. In de bosschen en de

bergen vliegt allerhande gevogelte en houden

zich apen, jakhalzen, beren en luipaarden op.

Slangen vindt men er weinig ; reeds een

Fransch reiziger uit den ouden tijd viel dit

op: ,,11 ne s'y trouve ni Serpens, ni Tigres,

ni Ours, ni Lyons, si ce n'est très-rarement";

te opmerkelijker is dit, wat de slangen betreft,

daar de naga- of slangen-vereering er zeer in

zwang is. De bodem des lands is bijzonder

vruchtbaar; graan en groenten groeien voor-

treffelijk, vruchtboomen, okker- en hazelnoten,

moerbeziën, perziken, kersen, abrikozen, gra-

naatappels, druiven, appels, peren; en andere

boomen, ahorn, populier, kastanje en wilgen

gedijen er uitstekend.

Het talrijkst zijn in Kasjmir de Mohamme-
danen, 883.000; dan volgen de Hindoes,

60.300; vervolgens de Sikhs, 5.473; de Parsi
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145; en de Christenen 8. Van wanneer de

intrede van den Islam dagteekent zagen wij

vroeger (bladzijde 339). Dat was in 1 3 1 5

;

maar staatsgodsdienst werd de Islam eerst na

den dood van koning Oedyanadeva, toen zijn

minister Shah Mir des konings weduwe
Kottadevi trouwde en onder den titel Shamsoe-

d din den troon besteeg. Hij die de bevolking

dwong om in te gaan tot het nieuwe geloof,

was Shihaboe-d din, een achterneef des konings,

die opgestookt was door een bigotten fakir uit

Boekharije; bloedige onlusten, die bij geloofs-

verandering onvermijdelijk schijnen, bleven ook

hier niet uit. Devote belijders van den Islam

zijn de Kasjmir-Mohammedanen met dat al

niet geworden.

Het Boeddhisme heeft ook hier blijkbaar niet

anders dan tijdelijk geheerscht en thans zoekt

men in het geheele dal er vruchteloos

naar. Het brahmaansche Hindoeïsme,

dat in Kasjmir een betrekkelijk gering

getal volgers heeft, is de tweede der

godsdiensten. Mannen en vrouwen der

Kasjmir-brahmanen dragen een grooten,

grauw-wollen mantel en bij den min-

deren man is deze, met den gordel,

het eenige kleedingstuk ; de rijken ge-

bruiken betere stoffen, lichte des zomers,

dikke onderkleeren in de koude maan-

den ; allen dragen den brahmaanschen

gordel. De vrouwen tooien zich met

een op den rug afhangenden sluier.

Het hoofdhaar wordt in het midden

gescheiden en is gekruld, en aan de

ooren zijn versierende snoeren gehangen.

De Kasjmiri thuisbrengen, hun eene

plaats aanwijzen in het stelsel en meer

van hen zeggen dan dat zij grootendeels

van arischen oorsprong zijn, moet on-

doenlijk heeten. Het is een fraai en

krachtig gespierd slag menschen, groot

van postuur, met sprekende gelaats-

trekken en vurige, verstandig kijkende

oogen; vergeleken bij de Hindoe-bevol-

king hebben velen een lichte, naar 't

roode trekkende huid; de Mohamme-
danen gelijken door hun gebogen neus

op Joden, maar het zou voorbarig

zijn hieruit tot hun Semitische afkomst

te besluiten. De lagere volksklassen,

de veldarbeiders, paardenknechts en

dorpswakers zijn donkerder gekleurd dan de

Kasjmiri en beweren oorspronkelijk de heeren

des lands te zijn geweest.

De taal die er gesproken wordt is bijna

voor twee derden aan het Perzisch en aan het

Sanskriet ontleend. Andere talen leeren de

Kasjmiri met gemak
;
bijna allen spreken het

Hindostani en velen kunnen zich in het Perzisch

uitdrukken, dat indertijd de offfciëele hoftaal

was. En ook in meer opzichten zijn deze

menschen goed aangelegd ; hunne geschiktheid

voor handenarbeid staat boven het gewone,

hunne artistieke opvatting valt te roemen en

aan smaak ontbreekt het hun niet. Maar moreel

staan zij laag — dit heeft Hioen Tsiang goed

gezien; dat de bewoner van Kasjmir ,,der

feigste, lügenhafteste, betrügerischste, laster-

hafteste Schurke unseres Erdballs" zou zijn,

De vorige maharadja van Holkar.
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zooals een overigens betrouwbaar reiziger

beweert, mag met de voorzichtigheid worden

aanvaard, waartoe reeds al deze epitheta in

overtreffenden trap aanmanen ; allicht is de

persoonlijke ondervinding eens reizigers, die

beetgenomen of in zijne plannen gedwarsboomd

werd, de aanleiding tot generaliseeren, nog

daargelaten dat men vooraf den ganschen

aardbol zou moeten afgereisd hebben om tot

deze massieve conclusie te kunnen komen ; wat

weinigen deden. Maar iets is er wel van aan
;

Vrouw van Madras.

in de keuze der middelen om hun doel te

bereiken, zijn deze menschen niet angstvallig,

en bedriegen en lasteren beschouwen zij niet

als verboden, waar het eigen voordeel geldt.

Het feit dat indertijd — misschien is 't nog zoo

— de twee eenige artikelen die niet uitgevoerd

mochten worden, paarden en vrouwen waren,

is welsprekend. Het verbod tot uitvoer van

vrouwen vond zijn oorsprong in het verkoopen

van meisjes naar Delhi, Lahore, Agra en

andere groote plaatsen van noordelijk Indië,

welke handel aan vaders en broeders aan-

zienlijke voordeden bracht. Dat de verspreiding

van den Islam over Kasjmir aan dit rijk en

zijne bewoners ten nadeele heeft gestrekt, mag
wel als zeker worden aangenomen. De stugge

onverdraagzaamheid der Mohammedanen en

hun zucht om proselieten te maken wat het

ook kostte, moet veel goeds gedood en veel

edels hebben bedorven. Tegelijk met de heer-

lijke Indische bouwwerken die weleer Kasjmir

sierden, is er meer verwoest.

Maakt het uiterlijk der mannen een

goeden indruk, de vrouwen zijn even-

zeer flink gebouwd en groot. In aan-

valligheid staan zij achter bij de Hindoe-

vrouwen der vlakte, maar de kleur ook
van hunne huid is lichter en geeft haar

een meer Europeesch uiterlijk; hare

gelaatstrekken zijn aangenaam en vaak

mooi. Voor Europeanen zijn zij niet

schuw en het gelaat verbergen achter

een sluier van paardenhaar, zooals in

Centraal-Azië gewoonte is, doen zij niet.

Reizigers uit den ouden tijd verhalen

dat er heel wat suikergoed aan de

kinderen uit te deelen viel, voordat de

moeders en de groote zusters voor den

dag kwamen om ook hun deel van

het lekkers te vragen. Tegenwoordig

komen zij ook wel zonder deze lok-

middelen te voorschijn ; de schoon-

heden van Srinagar verschuilen zich in

het minst niet voor de blikken der

Europeanen.

Er moeten zeer vaardige kunstenaars

met rijke fantasie op het vasteland van

Indië huizen. Daar zijn de ivoren

beeldjes en de schaakstukken uit Ben-

galen, de voorwerpen van sandelhout

met ivoor ingelegd uit Madras, van donker-

kleurig hout met ingewerkt koperdraad in

allerlei symmetrische figuren, uit de Noord-

westelijke Provinciën. Dan de goud- en zilver-

werken uit de Pendsjab, uit Kasjmir, deels

van zilver verguld, waarbij het graveeren het

matte zilver weder te voorschijn bracht, deels

van zilver met email, deels van rood goud,

een mengsel van goud en koper. En het

koftgari-werk, gouddraad gehamerd in het uit

de stalen oppervlakte gegraveerde ornement

;
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het emailleeren in de champ-levé-manier,

waarbij het patroon in het voorwerp gegraveerd

wordt en de voren met de glasachtige substantie

in gesmolten staat worden aangevuld ; in tegen-

stelling met de Japansche en Chineesche bewer-

king die cloisonné heet, waarbij het patroon en

reliëf op het voorwerp wordt aangebracht door

metalen muurtjes, waartusschen het gesmolten

email wordt neergelegd. Voorts de beroemde

geciseleerde koperwerken van Tanjore in het

presidentschap Madras, waarbij het messing

met een laagje koper is bedekt, waarin men
graveert en de onderlaag weder te voorschijn

brengt ; evenzoo doet men in de Noordweste-

lijke Provinciën met geelkoperen voorwerpen

die met tin zijn bedekt; uit laatstgenoemd

gewest komen de voorwerpen van wit metaal

(mengsel van lood, bismuth en antimonium)

en geelkoper; en uit Kasjmir dezulke waarbij

men tin soldeert op koper, waarin groeven

zijn gesneden in bloemfiguren, die met een

zwarte stof worden opgevuld. Dan het bidri-

werk, uit Nizam en Bengalen, zilveren teekening

neergelegd in de groeven van een uit tin,

koper en lood of uit koper en zink saam-

gesmolten voorwerp, dat na het polijsten de

zilveren ornementen op zwarten grond ver-

toont. Vervolgens de voortbrengselen van

goudsmids- en juwelierskunst, de gesneden

steenen, het in 't Oosten tot allerlei sieraden

verwerkte jadeïst half doorschijnend, dof wit,

lichtblauw, blauwgroen en al de schakeeringen

daartusschen ; soms met edelsteenen van ver-

schillende kleur ingelegd. Gouden voorwerpen

met smaragden, robijnen en diamanten gesierd,

maar ook met steenen van luttele waarde maar

schoon van kleur. Parels tot snoeren of franjes

vereenigd en afhangend van zwaardgevesten

of afzonderlijk als halssieraden gedragen.

Wapens, helmen en maliënkolders, de kromme
zwaarden en de rechte, de pareerstang en de

strijdbijl, dolken en sabels en de stalen werp-

ring, vaak pronkstukken, met ingelegde gouden

en zilveren lijnen, door juweelen en parels

gesierd, schitterend van gekleurd email of van

verguldsel, dikwijls van godsdienstige spreuken

voorzien en tevens stukken best smeedwerk, uit

handen van bekwame zwaardvegers gekomen.

Om nu tot Kasjmir terug te keeren, wat

eenmaal de voornaamste industrie des lands

was, het maken der beroemde sjawls van

Kasjmir, zij is zeer aan het tanen ; de shawl

in 't algemeen is niet meer in de mode en

deze shawl in 't bijzonder is te duur om, naast

óók mooie en veel goedkoopere doeken,

grooten afzet te vinden. De metaalbewerking

heeft zich sterk ontwikkeld en hoewel er niet

op den duur prachtstukken van exceptioneel

fraaien vorm en ongewone versiering worden

gemaakt, kan men betrekkelijk goedkoop zeer

degelijk afgewerkte en mooie voorwerpen van

gedreven metaal machtig worden.

Ook van papier-maché maakt men er sierlijke

dingen, zoomede van verlakt hout; van geiten-

haar worden er zeer fijne stoffen geweven.

En uit vroegeren tijd zijn er in tempels en

moskeeën velerlei versieringen in gesneden

hout aanwezig, die van een hooge ontwikkeling

der houtsnijkunst getuigen; daarenboven blijken-

de uit de oude, fraaie houten koffers van ceder-

of notenhout, die men wel eens hier en daar

kan opsporen.

AFGHANISTAN EN BELOETSJISTAN.

Afghanistan is een staat ingesloten door Rus-

land en Engeland en vooral aan die ligging

tusschen het Russische en 't Britsche gebied,

maar ook aan het bezit van de passen over den

Hindoe Koe dankt het zijne belangrijkheid. Ter

plaatse waar het Aziatische hoogland door de

opdringende laagvlakten het meest versmald-

wordt, voeren de wegen van Turkestan naar

Voor-Indië ; hier naderen elkander de Russische,

Chineesche en Britsch-Indische rijken en Af-

ghanistan, op welks gebied de berg-overgangen

liggen. Langs deze wegen kwamen de Ariërs

in Indië, Alexander de Groote, de Boeddhisten

en de Mongolen. Afghanistan, als voortzetting

van het hoogland van Iran, scheidt ook het

Indische van het Mesopotamische beschavings-

gewest en vormt een overweg voor beider

bevolking. De steden liggen op de knooppunten

De Volkeu der Aarde. 44
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der karavaanwegen en zijn derhalve uit een

strategisch oogpunt van belang: Kaboel, Herat,

Kandahar ; alle op hun beurt, naar gelang de

eene of de andere op zeker oogenblik een stad

van gewicht was tegenover een buitenlandschen

vijand, zijn achtereenvolgens de sleutel of

de poort van Indië genoemd, zooals Pesjawar

dat heet aan gene zijde van het scheidings-

gebergte. Zondert men de wegen uit die naar

Kaboel en Kandahar loopen, enkele deelen

van het tegen Indië liggende Soliman-gebergte

en eenige aan Perzië en Turkestan grenzende

streken, dan is er van Afghanistan niet veel

bekend. Het is een hoogland, in welks noor-

delijk gedeelte van west naar oost een bergrug

loopt, die in deze richting de namen draagt

van Sefid Koe, Koe i Baba en Hindoe Koe.

In het bergland ten zuiden daarvan strekken

de ruggen zich van zuidwest naar noordwest

over een groot gedeelte van Afghanistan uit,

maar laten het zuidelijkste deel des lands zoo

goed als geheel vrij. De hoogste toppen be-

reiken 5000 of 6000 meter. Bekend uit de

oorlogen tusschen Afghanistan en Engeland is

het witte gebergte, mede Sefid Koe geheeten

(evenals het westelijk deel van den centralen

rug) ten zuiden van de engten waardoor de

Kaboelrivier een uitweg vindt. Bekend ook is

•de Kaiberpas die op Pesjawar uitloopt en

waarvan men gebruik maakt ter vermijding

van een zeer lastige kloof aan de Kaboelrivier.

Alleen langs de grenzen van Engelsch-Indië

heeft Afghanistan door de zijrivieren van de

Indus, door de Kaboelrivier en de Koeram,

afstrooming naar zee. Overigens is het land

zonder afwatering. Daar des zomers vele

rivieren opdrogen, heeft men hier en daar

onderaardsche waterleidingen aangelegd die

door middel van kokers of putten bereikbaar

zijn voor den mensch. Met de flora is het in

deze streken treurig gesteld
;
gebrek aan water

en een schrale plantengroei geven aan vele

gehuchten en hun bewoners een armelijk aan-

zien. Gunstig onderscheidt zich in dit opzicht

•de omtrek van Kandahar, en ook in de

noordoostelijke dalen van den Hindoe Koe is

de toestand, ten gevolge van een weliger

plantengroei, gunstiger. De eenige streek in

Afghanistan waarde dadelpalm groeit, is Seïstan

in het zuidwesten, waar ook de Hamoen-

moerassen liggen, met hun wilde zwijnen, die

door de Afghanen gejaagd worden; hier is 't

ook dat de Hilmend een delta vormt midden

in het land, de rivier die tusschenbeide haar

bed verlegt, wat onaangenaamheden geeft -

—

omdat zij grensrivier is — tusschen den Rus-

sischen en den Engelschen vertegenwoordiger

te Nassirabad, de hoofdstad van Seïstan. De
voornaamste steden werden reeds genoemd

;

Kaboel is de hoofdstad en de zetel van den emir,

en ligt aan den oerouden weg van Bactriana

naar Indië, aan de andere wegen die over den

Hindoe Koe leiden en aan de Kaboelrivier.

Kandahar bezit in de groote woestenijen aan

zuid- en zuidwestzijden die overrompeling van

]

Man van de Beloetsj-Afghaansche oostgrenzen..
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Vrouw en kind van de Afghanen.

dien kant voorkomen, te waardeeren natuur-

lijke verdedigingsmiddelen. En Herat is de oude

stad der ruïnen, telkens belegerd, door Turk-

menen en Mongolen ; voor Rusland ligt de

beste doorgangsweg naar Afghanistan over

deze plaats.

Wat er per slot van rekening met het land

gebeuren zal, valt niet te zeggen ; met eenige

zekerheid kan men beweren, dat het nooit

een welvarend, onafhankelijk rijk zal worden,

door de naburen geëerbiedigd om zijne inner-

lijke, zoo noodig naar buiten werkende kracht.

Afghanistan is steeds een doorgangsland

geweest, een portaal waarop de deuren van

verschillende landen uitkomen en waar de

buren hunne ruzies kwamen beslechten ; de

kampplaats waar men kwam vechten, van

oudsher; rooftochten en oorlogen, groote en

kleine, door gemis aan gezag om ze te be-

letten; verhuizingen over en weer, nooit de

rust die noodig is voor de ontwikkeling van

een staat tot een geregeld geheel.

De Afghanen, tot den

Iranischen volksstam be-

hoorend, noemen hun land

Poektoen Kwa, d. i. het

land der Paktana en hun

tot de Arische talen behoo-

rende taal het Poektoe ; de

Semitische woorden die er

in voorkomen, zijn uit het

Arabisch overgenomen se-

dert de Afghanen den Islam

aanvaardden; ook hun letter-

schrift is het Arabische. Het

klassiek onderwijs wordt in

het Perzisch gegeven en de

Perzische dichters worden

verkozen boven anderen. De
verschillende Afghaansche

stammen zijn vrijwel onaf-

hankelijk, republieken in

familiën verdeeld, die ieder

een eigen hoofd hebben

;

deze hoofden staan onder

een khan, die meestal door

den emir van Afghanistan

is benoemd, maar ook wel

buiten dezen om, door de

stamleden wordt gekozen.

Alleen bij een strijdlustig

volk als de Afghanen laat zich deze toestand

denken ; wie niet van vechten houdt moet elders

een onderkomen zoeken, want de erfelijke veeten

der stammen onderling hebben een taai leven.

Het is een krachtig en schoon menschen-

slag; de vrouwen zijn over 't algemeen van

fijnen lichaamsbouw en mooi. Maar daarmede

heeft men dan ook al het goeds van deze

Aziatische republikeinen gezegd. Dapper zijn

zij niet; het is meer 't buitenste, hun trotsche

gestalte en hun drukke wapenrusting die doen

vermoeden dat het binnenste wel dapper zal

zijn. 't Begrip van gehoorzaamheid of onder-

geschiktheid ontbreekt hun ; de boer of de

herder luistert niet naar den wil van den

khan, maar de khan stoort zich evenmin

aan dien van den emir ; het gezag is niet

verlegd, het is weggemaakt. De khan weet

zich alleen in zijne positie te handhaven

wanneer hij overleg pleegt met de oudsten

van den stam ; verzuimt hij zulks, dan wordt

hij verjaagd. Het gezag van den emir be-
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teekent al even weinig, althans in vredestijd.

Daagt er een oorlog, wat niet zeldzaam is, dan

verandert de zaak, dan is de zucht naar vrij-

heid, naar de vrijheid die op 't spel staat, machtig

genoeg om eenig plichtsgevoel te voorschijn

te roepen. Met der Afghanen gastvrijheid is 't

naar gesteld, en dit is een slecht teeken

;

menschen die met hen spijsden zullen zij eenige

uren later op den weg berooven ; ook barm-

hartigheid is hun vreemd ; wreed kunnen zij

inhakken op onschuldigen en weerloozen.

Hier is nu nog een land waar men „op roof-

tochten" uitgaat, zooals men elders een dag

uit visschen gaat ; hier is nog onbedorven de

gewoonte bewaard van uit moorden en stelen

gaan om aan den kost te komen ; hier trekt

men uit om een karavaan te overvallen en te

plunderen of een huis leeg te halen en in

brand te steken. Hierheen vloog Wouter Pieterse,

gedragen door zijne fantasie.

,,Op hoezee ....

Wie gaat mee?

Nu geen schepsel verschoond,

Nu de mannen gehangen, de

vrouwen gehoond,

Voor pleizier!"

En terwijl de heeren op

roof uit zijn, zoeken de dames,

als gevolg van het opgesloten

leven in den harem, ook haar

genoegen.

Van zijn jeugd af wordt de

Afghaan geoefend in het ge-

bruik van wapenen en een

gedeelte zijns levens brengt

hij te paard door. Tegen de

aan dit klimaat eigen afwisse-

ling van warmte en koude is

hij goed bestand. Men ver-

deelt de stammen in ooste-

lijke en westelijke ; tot eerst-

genoemde behooren o. a. de

Wasiri, in het noordelijk ge-

deelte van het Solimange-

bergte, een der krijgshaftigste

bergstammen in die streek,

tegen welken nog onlangs van

Britsch-Indië uit eene expeditie

noodig was. Werkelijke rust

blijkt daar nog niet te heer-

schen en al was de expeditie spoedig afge-

loopen en heette de stam getuchtigd, toch

liggen er voor Engeland daar nog onrustige

tijden in 't vooruitzicht.

Ten zuidoosten van Kaboel wonen de Afridi

die voor enkele jaren mede met Engeland heb-

ben te doen gehad. Zij zijn niet verwant aan de

Afghanen, maar waarschijnlijk van Indische

afkomst ; hoewel zij den Islam hebben aange-

nomen, mogen ze geen strenge Mohammedanen
heeten. Hun land vormt een slop, is strategisch

en als handelsweg van geen belang, bergachtig

en moeielijk bereikbaar en dientengevolge

bleven zij onafhankelijk en werden zij door

de Afghanen met rust gelaten. Met hunne

naburen staan zij in politiek opzicht niet in

betrekking. Maar geheel afgezonderd leven

zij in dit opzicht toch niet ; want de laatste

opstand was een gevolg van eene beweging

Soldaten van de Afgha.insche grens (Quetta).
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onder de Swatis Slechts langzaam vorderde

de opstand, een gevolg van de decentralisatie

hunner regeering; vandaar dat zij toen weinig

hebben bereikt. Een door allen erkend hoofd

heeft de stam niet, en geen der dorpen kan

er zich op beroemen de hoofdplaats te heeten.

Oneenigheid bij de beraadslaging over zaken

van gemeen belang is dan ook niet zeldzaam

en soms loopt die op een onderling vechten

uit, alvorens tot het vechten met den vijand

openhartigheid aan den dag. Familiebanden

kent hij niet wanneer zij in conflict komen
met de voorschiften van zijn moraal. In den

oorlog tegen Engeland heeft de Afridi zich

een dapper krijgsman en goed schutter getoond.

De beschaafde oorlogsgebruiken bleken hun

niet onbekend
;

zij verzorgden de gewonde
vijanden en eerbiedigden de dooden. En zijn

gezond verstand bleek, toen hij de wapenen

moetende uitleveren, de beste achter hield.

Voorname Beloetsjeu.

daarbuiten besloten wordt. Zelfs zijn er geen

erkende hoofden van afdeelingen van den stam.

Iedere familie is eigenlijk onafhankelijk ; bloed-

veeten en doodelijke twisten zijn aan de orde

van den dag. In dit opzicht is er dus wel

eenig verband met de Afghanen. Intusschen

is de Afridi op 't oorlogsveld een goed soldaat

en dikwijls een uitstekend mensch. Wraak-

zuchtig waar 't zijne stamgenooten geldt, legt

hij tegenover zijn erfvijand een merkwaardige

De Brahoeï in Afghanistan, op de grenzen

van Voor-Indië zijn, naar men meent, Dravida's.

In Beloetsjistan wonen de Beloetsjen, maar
niet zij alleen ; ook de zooeven genoemde
Brahoeï huizen er. die, naar wij zeiden, waar-

schijnlijk moeten beschouwd worden als een

overblijfsel van de oorspronkelijke Voor-Indische

Dravida-bevolking. Behalve deze beide stammen
vindt men in Beloetsjistan de Dehvar of Dekhan,
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Doeiani- bedelaars (Afghanistan).

de landlieden, en Tadsjiks die tot de onder-

geschikte stammen te rekenen zijn. In de

streken van de zuidkust, dicht bij Indië woont

een overgangssoort tusschen Hindoes en Perzen-

De eigenlijke Hindoes zijn in de steden de

kooplieden. En eindelijk de rondzwervende

Loeri die groote overeenkomst hebben met

de Zigeuners van het Balkan-schiereiland.

Het Brahoeï-gebergte noemt men de even-

wijdige, grootendeels uit kalksteen opgebouwde
bergketenen die aan de oostzijde liggen van

den zuidoostelijken hoek van het hoogland van

Iran. Van de hooge dalen tusschen deze

bergen zijn eenige met groene weiden bedekt,

andere zijn onvruchtbare plekken

gronds zonder leven. Kelat de

hoofdplaats des lands, ligt in

dien oostelijken bergachtigen

uithoek, op een hoogte van

2070 meter. Een van de dwars-

dalen van het Brahoeï-gebergte

is cle Bolan-pas, die naar Quetta

voert dat thans tot Britsch-Indië

behoort en aan den spoorweg

gelegen is die van Hyderabad

in het zuiden aan de Indus naar

de Afchaansche grens voert.

De grenzen van Beloetsjistan

strekken zich oostwaarts over

het randgebergte uit, tot in de

vruchtbare vlakte Katsji-Gan-

dawa, die een noordelijke inham

is van de Indische Sindvlakte.

Met drie terrassen die rand-

gebergten dragen, loopend van

oost naar west, helt het land

naar het zuiden ; hier en daar

geeft een bres in het gebergte

gelegenheid om af te dalen

naar de kust en langs deze

wegen bereiken de karavanen

de kustplaatsen. Op verschei-

dene punten liggen slijkvulkanen

nabij het strand, en mede vindt

men hier de eigenaardige duin-

vorming die ook elders wordt

waargenomen, een groote me-

nigte zandheuvels, in den vorm

van een halve maan, of van

een hoefijzer. De horens der

maan wijzen steeds naar het

zuiden, het midden van den boog wijst naar

het noorden. Hunne hoogte is verschillend

:

de top van het hoogste duin verheft zich

zestig voet boven de vlakte, terwijl de horens

steeds lager worden en ten laatste geheel in

de vlakte overgaan. De buitenste helling glooit

onder een hoek van 30
0 en treedt in het

midden iets vooruit ; de binnenzijde heeft eene

glooiing met een hoek van 45
0 of zoo steil

als het zand wil blijven liggen. Boven op de

buitenzij, in het midden van den boog, is een

steilere helling" van drie voet hoogte er bovenop

geplaatst, die aan de uiteinden of horens

allengs verdwijnt. De van het noorden komende
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wind heeft in het zand een hinderpaal aange-

troffen b.v. struikgewas, dat sterk genoeg was

hem weerstand te bieden, tot een zandbank

aan den top van het gewas ontstaan was.

Van dezen uit werden dan de horens door het

zand gevormd, dat naar het zuiden gewaaid

werd. De zee is in de nabijheid der kust ondiep,

zoodat groote schepen haar althans gedurende

den zuidmoeson (Maart— September) niet kunnen

bereiken ; ook in den goeden tijd is de branding

vrij sterk. Rivieren heeft Beloetsjistan weinig

en meerendeels verloopen zij in de moerassen.

De stad Kelat beheerscht verschillende

wegen naar Indië, Afghanistan, Perzië en de

zee en werd van oudsher als een gewichtig

punt beschouwd, zooals de daar in de buurt

gelegen bouwvallen van drie steden getuigen.

Gandawa is de winter-residentie van den khan

en heeft Britsche bezetting ; want Beloetsjistan

is een vazalstaat van Britsch-Indië ; deze khan,

afwisselend verblijf houdende te Kelat en

te Gandawa, gebiedt over een land dat half

zoo groot is als Frankrijk en evenveel in-

woners als Rotterdam telt ; dus zou op een

vierkanten kilometer nog niet anderhalve mensen

wonen, wat zeker nogal ruim is. Voordat

Engeland hier het oppergezag kreeg, was

Beloetsjistan, naar Afghaansche manier, uit

verschillende, afzonderlijke staatjes samenge-

steld, die ieder een hoofd hadden, maar thans

is alleen de khan van Kelat de verantwoor-

delijke persoon tegenover Engeland.

P E R Z I E.

Perzië is een veel beschreven land, maar oor-

spronkelijk Hollandsche boeken over dit land

zijn zeer gering in aantal. Te verwonderen is

dit, omdat Perzië in vroeger eeuwen ten

onzent veel belangstelling vond. Toen de Hol-

landers in de laatste jaren der zestiende en

in de eerste der zeventiende eeuw in Azië

kwamen als handeldrijvende natie, was de handel

in de Perzische golf nagenoeg geheel in handen

der Portugeezen. In 1 5 14 hadden deze Ormoes
veroverd, het eilandje op de zuidkust van

Perzië in de Ormoesstraat, en daar beheerschten

zij de Perzische golf. Een Portugeesche gou-

verneur dreef er handel voor eigen rekening

en verkocht vrijpassen of carta's voor het

drijven van handel en het doen voorbijvaren

van schepen. Ian Huyghen van Linschoten

zegt van Ormoes : ,,so isser alle dingen in

grooter abondantien, en een zeer groote handel

:

want het heeft de stapel van geheel Indien,

Persen, Arabien ende Turckyen, ende alle die

omliggende plaetse ende contreyen, ende

int gemeen ist vol Persanianen, Armeniërs,

Turcken, en ook Venetianen, die haer daer

geneeren met alderhande speceryen ende edel

gesteente, dieder in groote menichte werden

gebrocht van Indien," en dan vertelt hij van

al de heerlijkheden, om van te watertanden,

die daar verhandeld worden.

De Perzische golf was inderdaad de toegang

tot een der hoofdverbindingswegen tusschen

Indië en Europa. In het laatst der zestiende

eeuw deed de Levantsche Compagnie van

Londen ernstige pogingen om over Aleppo,

Bagdad en Basra een handelsverkeer met Indië

in het leven te roepen ; ér werd zelfs een

bootstation gevestigd te Bir aan de Eufraat

en te Aleppo een factorij opgericht. Maar het

bleek spoedig, dat de reis om de Kaap veiliger

en goedkooper was en de weg door Mesopo-

tamië werd verlaten. Op het eind van de

achttiende eeuw deed de behoefte aan een

korteren weg naar Indië zich weder gevoelen

tijdens den oorlog met' Tippoo Saib, den

sultan van Mysore, die van 1783 tot '99 den

Engelschen een geduchten tegenstand bood, en

wiens naam is blijven voortleven op de fleschjes

Indian curry powder. De gouverneur-generaal

van Britsch-Indië richtte toen een postdienst in,

waarvoor elke veertien dagen een klein, snel-

zeilend schip uit Bombay naar Basra (Bassora)

vertrok, dat aan de Eufraat-Tigris samenvloeiing

ligt welke in de Perzische golf uitmondt ; van-

hier gingen de brieven stroomop naar Bagdad,

waar zij in handen kwamen van een of twee

Arabieren, die op dromedarissen in minstens

acht dagen naar Aleppo of Damaskus draafden.

Vandaar brachten de zoogenaamde leven-en-

dood-Tataren den brievenzak door Klein-Azië

naar Konstantinopel ; dit was een keurcorps,

De Volken der Aarde. 45
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Perzisch meisje van 14 jaar, in nationale kleederdracht.

belast met het vervoer van brieven, geld en

kostbare waren, en het begeleiden van aanzien-

lijke reizigers op hunne tochten ; moed en trouw

van deze ruiters waren spreekwoordelijk. Schil-

derachtig zagen ze er uit ; een jak en wijde

broek van rood laken, druk met gouden koord

bestikt, een veelkleurige sjawl als gordel waarin

pistolen met zilveren beslag en een yataghan

van Damasceensch metaal ; een tulband van

levendige kleur en ruime laarzen, over welke

geborduurde kousen waren omgeslagen. Zoo
draafden zij voort, hun eigen paard aansporend

met de scherpe punten der stijgbeugels en met
een langen zweep het vooruit loopend paard,

dat de brieventasschen en den postjongen

droeg, aanzettend. Inderdaad, het ras

der brievenbestellers is achteruit gegaan.

Tien of twaalf dagen reisden deze
Tataren door, zonder andere rust te

nemen dan voor de verwisseling van
paarden noodig was ; de weg van Bagdad
tot Konstantinopel werd in 15 tot 20
dagen afgelegd, soms in 12 of 13 dagen.

Brieven uit Bombay bereikten door deze

postverbinding Engeland in 68 tot 85
dagen, in tijden van spanning eene

aanzienlijke winst op de vijf zes maanden
die zij gewoonlijk noodig hadden.

En nog altijd wordt de Perzische golf

in 't oog gehouden; in 1866 zijn de

Mesopotamische spoorwegplannen weer

op 't tapijt gekomen en in '71 is in

Engeland een commissie benoemd tot

onderzoek van de zaak
;
zij concludeerde

dat een spoorweg langs den rechter

Eufraatoever ter verbinding van de

Middellandsche zee met de Perzische

golf boven elke andere voorgestelde lijn

te verkiezen is. Vandaar dat op de kaart

altijd nog een geprojecteerde spoorlijn

geteekend staat van het straks te noemen
Konia naar Skanderoen (Alexandrette)

aan de Middellandsche zee en vandaar

langs de Eufraat naar de Perzische golf.

Nu pas, April 1903, is de aanleg van

een spoorlijn door deze streken weder

op 't tapijt gekomen ; een Bagdad-

spoorweg-maatschappij zou zijn gevestigd,

die de lijn in acht jaar hoopt tot stand

te brengen. Een Eufraat-spoor kan zij

thans niet meer heeten, want het project

waarvan zooeven sprake was werd grootendeels

verlaten. De bedoeling is aan te vangen bij

Konstantinopel of liever bij het aan de over-

zijde van den Bosforus gelegen Haidar Pasa

en de lijn van de (Duitsche) Anatolische

Spoorwegmaatschappij, die vandaar reeds thans

tot Konia loopt, het oude Iconium in 't hart

van Anatolië, door te trekken, met een zuid-

waartsche bocht Karaman aan te doen om,

noordoostwaarts, Eregli te bereiken en van-

hier het oude project tot Adana te volgen.

Maar terwijl volgens de vroegere plannen de

baan zuidwaarts de bocht van Alexandretta

omliep naar Skanderoen en dan over Aleppo

de Eufraat opzocht, loopt het nieuwe tracé
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van Adana af vlak oostwaarts over Baghtsje,

Harran en Ras el Ain naar Mosoel aan de

Tigris en volgt deze rivier langs Bagdad en

Basra tot aan de Perzische golf. Dat het eind-

station Koweit zal zijn, iets zuidelijker op

den westelijken oever van deze golf gelegen,

is wel waarschijnlijk.

Intusschen hebben de Portugeezen ons zitten

wachten op Ormoes. In 1617 kregen zij vijandige

mededingers in de Engelschen, die reeds toen

van Abbas den Grooten of een zijner land-

voogden een firman verkregen tot het drijven

van handel. In 162 1 vestigde Pieter van den

Broeck, voor onze Oost-Indische Compagnie in

Soeratte vertoevend, de aandacht der bewind-

hebbers in Nederland op het belang dat de

Nederlandsche handel zou kunnen hebben bij

een gezantschap aan het Perzische hof. Nadat

in 1622 door de vereenigde krachten van

Perzië en Engeland Ormoes aan de Portugeezen

was ontnomen, ging een jaar later Hubrecht

Visnicht naar Isfahan en sloot daar eene

capitulatie, waarbij de handel der Nederlanders

boven dien van alle anderen werd ontlast en

beschermd. Perzische gezanten kwamen in 1626

naar Prins Maurits en de goede verstandhouding

bleek kort daarna opnieuw uit het sluiten

eener nadere capitulatie, waarbij bepaald werd

dat ook Perzen en Armeniërs afzonderlijke

handelslichamen in Nederland zouden bezitten.

Er bestaan nog lijsten van de in 1623 tot '25

in Perzië verhandelde koopwaren, met de

prijzen die zij bedongen ; en merkwaardig
mag het heeten, dat thans nagenoeg nog
dezelfde koopwaren te Boesjehr worden inge-

klaard. In 1650 is door de Hollanders de

koffie in Perzië ingevoerd. Ook de uitvoer-

artikelen van toen en nu zijn grootendeels

dezelfde. In het midden der I7 de eeuw belastte

de Compagnie zich ook met de vrachtvaart

tusschen Soeratte en Perzië voor Arabieren,

Mooren en Perzen ; de trouw der Hollanders

in het nakomen hunner verplichtingen als

vrachtvaarders voor inlandsche kooplieden, en

hunne eerlijkheid tegenover de douanen werden
— kenmerkend voor de omgeving — hoogelijk

geroemd. ... en niettemin moet nu een stel

Belgische ambtenaren, door de regeering van

België aan Perzië geleend, het Perzische douane-

systeem reorganiseeren. Of die reorganisatie

echter ten goede zal komen, zooals toch zeker

de bedoeling was, aan de Perzische schatkist, is

de vraag; immers, een paar jaar geleden deelde

de waarnemende consul te Boesjehr mede, dat

kooplieden toen minder dan vroeger eraan

blootgesteld waren hunne goederen in de

douane kwijt te raken.

De handel der O. I. Compagnie was aan-

vankelijk een onderdeel van den handel te

Soeratte op de noordwestkust van Voor-Indië,

aan de golf van Cambay ; maar in 1626 werd

Perzië een afzonderlijk handelsgebied en onder

een hoofdbediende der Compagnie gesteld

met den titel van directeur. Het duurde niet

lang of er waren factorijen te Isfahan, te

Benderabbas, tegenover Ormoes en te Lahar;

Perzische cavalerist.
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te Sjiraz zetelde een agent ; later kwam er ook te

Basra aan de Eufraat een factorij. In de eerlijk-

heid der beambten viel inmiddels eene kentering-

waar te nemen en aanzienlijke tekorten in kas

zijn uit de tweede helft der I7 de eeuw bekend

;

ruïneus waren de gepleegde vergrijpen echter

niet, want in 1680 tot '83 werd dooreen een

winst gemaakt van 153 pCt. per jaar. Het

meeste last leverde de zijdehandel op, daar

de levering van de zijde een regaal of mono-

polie van den sjah was en de factoors legden

er zich op toe om meer zijde aan de Compagnie

te verkoopen dan zij slijten kon en bovendien

tot hooger prijzen dan overeengekomen waren.

In '83 en '84 ontstonden hooge geschillen,

waarvan het slot was dat de Compagnie beslag

legde op dertien schepen in de golf van Perzië

en het fort Kischen op het eiland Tawilah

bezette. Eerst na lang onderhandelen en nadat

herhaaldelijk ambassades waren gezonden, kwam
de zaak in orde. Van 1701 tot 1722, toen

de inval der Afghanen plaats greep, ging

de handel rustig voort; met uitzondering van

1 7 1 8, toen niet meer dan twee ton verdiend

werd, bleef de winst tot 1721 zeer voldoende

;

een enkele maal daalde zij tot vier ton, maar

meermalen steeg zij tot acht ton. Het tijdvak

tusschen 1723 tot '53 was een periode van

onrust en oorlog. De Sofi-dynastie, door Abbas
den Grooten gesticht, was in 1722 van den troon

gejaagd door de Afghanen en het land was
vol strijd en kwaadaardigheid. De Hollandsche

kooplieden te Benderabbas werden in 1729
door de Afghanen gedood en van handelen

kwam er zoodoende niet veel. Op de tabel

der winsten van de Compagnie vindt men dan

ook in dit tijdvak veelal blank papier. Na
eenige opfleuring tusschen 1735 tot '40 werd

de behandeling die de Hollanders ondervonden

schier ondragelijk; het kantoor te Isfahan had

alle beteekenis verloren en werd ontruimd,

het gebouw der factorij te Basra stortte in,

de kooplieden werden gevangen genomen door

de Turken en tegen hoogen losprijs vrijgelaten.

Een en ander gaf aan Gouverneur Generaal

en Raden van Indié op 21 Juli 1753 aanleiding

om de kantoren te Basra, Boesjehr en Ben-

derabbas in te trekken en den zetel van 's

Compagnies handel te verleggen naar het

eilandje Charak, in de Perzische golf gelegen,

ten noordwesten van Boesjehr. Dit was van

het einde 't begin ; de handel ging niet mede
naar Charak, de Hollanders werden verdrongen

door Engelschen en Mooren en klaagden luide
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over de gehate mededingers, zoodat men te

Batavia overlegde hoe de Compagnie het

eiland fatsoenlijk zou kunnen verlaten. En

terwijl de bewindhebbers deftig raadpleegden

en orders opstelden, kwam een bende Afghanen

het eiland overrompelen, de Hollandsche vesti-

ging in bezit nemen en den koopman en zijn

volk naar Boesjehr verjagen. Waarlijk, aan

het verlangen om met fatsoen van het eiland

af te komen was voldaan.

In den nieuweren tijd zijn onze oude relaties

met Perzië weder aangeknoopt. Omstreeks

1 868 was 't, dat de vestiging van Nederlandsche

consulaten in Perzië werd voorbereid, ten

behoeve van een gewenscht heropend handels-

verkeer. Een korvet naar de Perzische wateren

gezonden, ondersteunde eenige jaren later deze

poging op gelukkige wijze. En de zeer on-

langsche benoeming van een minister-

resident te Teheran getuigt van het

ernstige verlangen naar eene nauwere

voeling tusschen ons land en dat van

den leeuw en de zon.

Oorspronkelijke Hollandsche boeken

over Perzië, zeiden wij in den aanvang,

zijn niet talrijk. Thans zal duidelijker

zijn wat daarvan althans een der rede-

nen is ; wel waren de handelsrelaties

omvangrijk en vaak winstgevend, maar

juist daarom voelden de kooplieden op

de factorijen volstrekt geen roeping

tot den onprofljtelijken schrijvers-arbeid.

Daarenboven bestonden er over Perzië,

toen de O. I. Compagnie er hare

belangen had, verscheidene speciale

werken over dat land, in andere talen

dan de Nederlandsche geschreven

maar in het Hollandsch vertaald, een

feit dat niet aanmoedigde er nog meer

over te schrijven. Ook de omstandig-

heden werken niet mede ; Benderabbas

bv., een der heetste en ongezondste

plekken op de wereld, was wel een

zeer ongeschikte plaats voor letter-

kunde
; menige dienaar van de Com-

pagnie is er begraven en wie daarvan

verschoond bleef, trachtte zoo spoedig

mogelijk fortuin te maken en weg te

komen. Van de Hollanders die niet in

betrekking stonden tot de Compagnie
schreven er, in de I7 c,e en i8 de eeuw,

twee over Perzië : Jan Jansz. Struys, de zeilmaker

die in Russischen dienst over land naar Perzië

vertrok, deelnemende aan eene bijna geheel uit

Hollanders bestaande expeditie onder David

Butler van Amsterdam, door den tsaar uitgerust

met het doel om den Russischen handel langs

de Kaspische zee tot grooter ontwikkeling te

brengen. Zij werd door Tataren gevangen

genomen en vele geraakten, meest als slaven,

naar Perzië. Struys werd door bemiddeling

van de loge te Isfahan losgekocht, kwam aldaar

aan en vertrok naar Sjiraz en vervolgens over

Benderabbas naar Batavia. Zijn reisverhaal

moet met eenige kritiek worden gelezen, zooals

blijkt uit zijne berichten over een bezoek aan

den berg Ararat, waar hij de ark van Noach

heeft gezien. En dan Cornelis de Bruin, die,

naar een deskundige beweert, het eenige oor-

Perzische vrouw in huiskleed.
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spronkelijk Nederlandsche werk over Perzië

heeft geschreven dat werkelijk waarde heeft

en genoemd mag worden naast de beste

buitenlandsche. Door den Amsterdamschen

maecenas en burgemeester Nicolaas Witsen

werd hij in staat gesteld zijne reis te maken

;

hij is de eerste geweest die Persepolis nauw-

gezet en zonder zijne fantasie te hulp te roepen

heeft afgebeeld ; want hij was evenzeer schilder

als schrijver en zijn boek is verrijkt met 300

konstplaten, vertoonende de beroemdste land-

schappen en steden, vooral derzelver oudheden,

en wel voornamelijk heel uitvoerig die van

het hof van Persepolis in het gebied van Sjiraz.

Uit Rusland kwam hij in Perzië en te Isfahan,

vertoefde aldaar bijna een jaar en trok toen,

als Struys, over Sjiraz naar Benderabbas en

vandaar naar Batavia ; maar hij keerde later

terug en trok over dezelfde plaatsen weder

naar Rusland en eindelijk naar het vader-

land.

Buitenlanders reizen er nog veel in Perzië

en schrijven er boeken over. Geestig zegt

daarvan een Hollander die Perzië op zijn

duimpje kent en dien wij bij het voorafgaande

vaak hebben geraadpleegd : „Of aan al die

boeken behoefte bestaat, is zeer de vraag.

Hun ontstaan danken zij voornamelijk aan den

stilstand in Perzië, terwijl Europa zich be-

schaafde : dus aan de betrekkelijke ontoegan-

kelijkheid van het land, waardoor het een

zeker cachet heeft bewaard. Dit geeft den

reiziger de illusie een stout stuk te bestaan,

wanneer hij, te paard over eindelooze vlakten

of door te nauwernood gebaande bergpassen

rijdende, zich omringd ziet van een bevolking,

die er hier en daar woester uitziet dan noodig

is. Want gevaren en ontberingen, behalve een

zeker gemis aan comfort, bestaan er werkelijk

in Perzië niet voor den reiziger die kalm zijn

weg gaat : het Perzische volk is vreedzaam

genoeg, zoolang het met een vaste hand ge-

regeerd wordt. De indruk is echter gemaakt,

de reiziger neemt vele aanteekeningen, die hij,

veilig te huis gekomen, zich haast tot een boek

te doen uitdijen. Ziehier wellicht de oorzaken,

die in den loop der tijden, naast herinneringen

aan Cyrus en Alexander den Groote, benevens

de ruïnen van Persepolis, er toe hebben bij-

gedragen om Perzië tot een der meest beschre-

ven landen der wereld te maken."

Eindelooze vlakten of ter nauwernood ge-

baande bergpassen waar de reiziger zich omringd

ziet door Perzen, zullen er echter wel niet vele

zijn Perzië is een rijk dat op een oppervlakte

van driemaal die van Frankrijk nog minder

dan een vijfde zijner bewoners telt. In het

land zelf is Perzië, beter Farsistan, de naam
voor een enkele provincie ; voor het geheel

gebruiken de Perzen den naam Iran, waaronder

men hier gewoonlijk verstaat het geheele hoog-

land tusschen Eufraat en Indus ; of uitgebreider

nog, en dan tegenover Toeran, de landen van

het Iransche hoogland niet alleen, maar ook

die daarvan ten noorden tot in het Oxusgebied,

voor zoover zij bewoond waren door beschaafde

volkeren, deze landen stellende tegenover de

door ruwere Tocransche en andere nomaden
bewoonde streken.

Van den Eufraat-Tigris-mond tot aan de

delta der Indus, over een lengte van meer

dan tweeduizend kilometer, strekt zich langs

Perzië en Beloetsjistan een zandige, woeste

kust uit met kleine havenplaatsen ; daarachter

ligt, met geen enkel dwarsdal, het kust-

gebergte als scheiding van het strand en het

binnenland. De gebergten die de Kaspische

Zee aan de zuidzijde omzoomen, de Elbroes,

bestaan uit een aantal berggroepen en ketenen,

door lagere ruggen verbonden. Een groot

verschil valt er waar te nemen tusschen die

kustlanden Dsjilan en Masanderan ten noorden

van den Elbroes en de ten zuiden daarvan

gelegen hooglanden ; aan de Kaspische Zee-

kust ligt een terrein rijk aan regen en welig

van plantengroei, met landbouw op de naar

zee gekeerde dalen en aangrenzende berg-

hellingen; Masanderan is de voorraadschuur

van Teheran en levert haar koren, hout en

visch. Maar gezond zijn die streken niet;

Dsjilan beteekent moerasland ; de groote hoe-

veelheden verweeringsproducten die de berg-

stroomen afvoeren van den Elbroes, vormen

banken op de kust en verzanden de havens.

Ten zuiden van den Elbroes ligt een droog

steppengebied met enkele oasen en met rivieren

die in den grond verdwijnen. In het westen

nadert het gebergte de kust, in het oosten

verwijdert het zich daarvan en daar worden

nog de overblijfselen van muren gevonden

die vroeger tusschen de zee en het gebergte

den toegang tot het land moesten afsluiten.
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Perzische vrouwen, gekleed om uit te gaan, maar nog zonder mantel en sluier.



360 AZIË.

Perzische vrouwen op straat.

De noordwestelijke grens van het Perzisch

Hoogland en Transkaukasië vormt de Karabagh

en de ketenen die bij deze Zwarte Bergen

zich aansluiten ; het noordwesten van Perzië

is ook in de vlakke gedeelten hoog; het

laagst ligt het vroeger grootere Oermia-

meer, ondiep en van groot zoutgehalte, dat

onderhouden wordt door de van den Se-

hend westwaarts stroomende zoute wateren.

De gebergten in het midden des lands volgen

de noordwest-zuidoostelijke richting van het

westelijke grensgebergte. In Perzisch Mekran,

ten zuiden, vindt men, zooals in het Beloe-

tsjistansche deel van deze landstreek slijk-

vulkanen
;

noordelijker oude vulkanen In het

midden des lands, ingesloten door de ge-

bergten die aan alle kanten aan den horizon

verrijzen, ligt een woestenij met eenige oasen.

Indien dan werkelijk in deze streken van den

aardbol het paradijs heeft gelegen dat den

mensch weer zoo bijster gauw is ontzegd, dan

was 't toch zeker niet hier, waar de Vlakte

der vertwijfeling en de Eenzaamheid kenmer-

kende namen zijn voor de zoutsteppen en

zandvlakten, voor streken zoo woest als nergens

elders in Azië worden aangetroffen. In het

zuidoosten hebben de zandsteppen de overhand,

waar de zandheuvels wandelen zooals de wind

wil, bronnen en bouwland overstuiven en de

schaarsche bewoners heendrijven naar elders.

Waar niets meer te verwaaien is, omdat alle

verweeringsstoffen zijn weggevaagd, daar ligt

de kale rotsbodem onder den voet des wan-

delaars die hier zijn leven gaat wagen.

Een bevaarbare rivier is in Perzië een

zeldzaamheid
;
eigenlijk kan alleen de Karoen

dien naam dragen, in het zuidwesten door

een kanaal bij Mohammera met de Sjat-el-

Arab, de Eufraat-Tigris, verbonden. Evenals

in Afghanistan wordt een deel van den water-

voorraad onder den grond in leidingen ver-

borgen, waaruit het opgepompt wordt en

langs open greppels over de lager gelegen

landerijen verdeeld ; van dit water leeft de

landbouw hier en daar op de hoogvlakten.

Perzië is een land waar de uitersten bijeen-
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liggen, de doode en de levende natuur; vooral

valt in 't oog de tegenstelling tusschen het

hoogland in 't midden, bijna geheel steppen-

land en de randgebergten met hun landbouw

in de dalen en tegen de hellingen. Wanneer
men hoort van de rozenvelden van Sjiraz en

Isfahan, van het koren dat tot op 2700 meter

groeit, van den wijnstok en de dadelpalmen,

dan verbeeldt men zich allicht, dat, behalve

in de zandsteppen, de plantengroei van Perzië

een welige is ; maar wie tegenval wil ontgaan,

moet zich niet al te veel van dezen vaak be-

zongen wasdom voorstellen. Ook de cultures

lijden onder het gebrek aan regen en zonder de

irrigatiewerken, die soms met groote kunst-

vaardigheid zijn aangelegd, zou de bodem
aanzienlijk minder opleveren dan hij nu doet.

Het vervoer geschiedt in Perzië. bij gebrek

aan karrewegen, door middel van lastdieren

;

de kunstwegen, d. w. z. de aangelegde, die

van de hoofdsteden naar de

Kaspische Zee loopen, zijn

niets beter ; de andere wegen

zijn uitgesleten voren in den

bodem, de sporen van sinds

onheugelijke tijden heen en

weer trekkende karavanen.

Met deze karavanen kunnen

personen en goederen veilig

vervoerd worden
;

per dag

vordert men per kameel of

per muilezel vijf of zes fara-

sanga van 6.7 kilometer;

deze dagtaak heet een manzil;

gewoonlijk vertrekt men voor

zonsopgang, om tegen 10 uur

het station te bereiken
;
op

de groote routen vindt men
kosteloos een verblijf onder

de tent van de karavanserail.

Een onaangename kant van

dit reizen is het oponthoud

dat de tsjarvadar, leiders der

dieren noodig hebben om in

de groote plaatsen hunne

lastdieren te laten uitrusten,

soms dagen lang. De bagage

en ook kostbaarheden kan

men gerust aan dezemenschen

toevertrouwen. Een muilezel

draagt ongeveer 1 50 kilo, een

kameel 250; de lasten worden gelijkelijk ver-

deeld ter weerszijden aan en op een pakzadel

gehangen. Voor het rijzadel zorgt de reiziger

en daarenboven voor dekens, drinkgereedschap,

eetwaren voor onderweg en eenige genees-

middelen. In dringende gevallen reist men
met de post; er zijn in Perzië een anderhalf

honderd poststations, tsaparkané, waar wissel-

paarden te krijgen zijn, een voor den reiziger

en een voor den postillon-conducteur; op
deze manier kan men van drie tot vijf manzil

per dag afreizen, maar het is zaak om in

den beginne niet verder dan twee stations

te gaan. Volgens de nieuwste opgaven zou

Perzië 54 kilometer spoorweg rijk zijn, die

ergens in de noordelijke provincie Masanderan

moeten liggen
;

bij de reis uit Europa naar

Teheran maakte men van dit lijntje echter

geen gebruik. Perzië is niet heel gemakkelijk

te bereiken ; maar deze algemeene opmerking

Koerdistansche brigantijnen.

De Volken der Aarde. 46
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Stamhoofd der Koerden.

zegt weinig, zoowel omtrent den duur van de

reis — de duurte nog daargelaten — als om-

trent haren aard. De volgende opgaven, af-

komstig van het reiskantoor Lissone & Zoon
te Amsterdam, geven een duidelijk antwoord

op de vraag hoe men naar Perzië komt. Van
Berlijn gaat de spoorreis zuidoostwaarts over

Breslau naar Oderberg, het grensstation tus-

schen Pruisen en Oostenrijk, en oostwaarts

over Krakau en Lemberg (in Gallicië) naar de

Oostenrijksch— Russische grensstations Podwo-

toczyska en Woloczisk, waar de reiziger ander-

half uur tijd heeft om beide namen te leeren

uitspreken. Vandaar over ZmerinkadoorPodolië

naar Birsoela, op de grens van Podolië en

Cherson, ten noordwesten van de Zwarte Zee

;

en ten noorden van die zee verder reizende

en de Zee van Azow mede ten zuiden hou-

dende, bereikt men Taganrog aan de noord-

oostpunt van laatstgenoemde zee. Van Rostow
af, dat dicht daarbij ligt — anderhalf uur

sporen — rijdt men in zuidoostelijke richting

dertig uren over de landstreek die tus-

schen de Zwarte en de Kaspische zeeën

ligt; Petrowsk is het station aan laatst-

genoemde zee, vanwaar men langs de

kust afdaalt tot Bakoe. Hier eindigt de

spoorreis, die van Berlijn af ruim negen

maal twaalf uren, juister 109I/2 uur vor-

dert. Van Bakoe vaart men per stoomboot

naar Enseli, vlak ten zuiden van Bakoe,

op de Perzische noordkust, een traject

van 28 uur. Te Enseli begint de Perzi-

sche reis per postwagen, over Resjt, dat

dicht bij Enseli ligt, en Kaswin naar

Teheran ; van Resjt af doet men daarover

49 uren. Wie deze manier van reizen te

banaal vindt, kan halfweg den Kaukasus

uit den trein stappen en verder wandelen

of paardrijden, maar dan duurt de reis

langer. Wanneer men twee derden heeft

afgelegd langs de zooeven genoemden

spoorlijn tusschen Rostow en Petrowsk, dan

daalt er, bij Beslan, een alles behalve veilige

lijn naar het zuiden — de Transkaukasi-

sche baan Poti-Bakoe snijdend — over

Wladikawkas, Tiflis en Alexandrapol naar

Eriwan ; hier eindigt de spoorlijn. Men is

nu al vrij dicht (40 kilometer directe

afstand) bij de Perzische grens, maar niet

langs den voet van den Ararat bereikt

men Perzië, veel oostelijker, over Nachitsjewan

en Dsjoelf, de grensplaats. Dit Russisch traject

Eriwan— Dsjoelf wordt door patrouilles kozak-

ken beschermd en is heel veilig — wanneer

men de slangen, schorpioenen en wolven niet

meetelt. Van Dsjoelf tot Tabriz is het eerste

gedeelte van den weg tamelijk veilig; op het

tweede gedeelte geniet men, bij de woeste

schoonheid van dit trotsche bergland, nog van

den angst voor de Koerden, die deze streek

onveilig maken ; maar het derde gedeelte, tot

Tabriz, is weer veel beter ; men ontmoet hier

ook wel eens ongewapende menschen en het

reizen na zonsondergang is niet een al te groot

waagstuk. Van Tabriz over Sendsjan en Kaswin

naar Teheran kan men weder van den post-

wagen gebruik maken. Van Dsjoelf (grens)

tot Teheran is ongeveer 737 kilometers.

Aan delfstoffen is Perzië niet arm, aan som-

mige metalen, koper- en ijzerertsen, zelfs zeer

rijk, maar het ontbreken van geschikte afvoer-
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wegen die een weinig kostbaar transport

mogelijk maken houdt de exploitatie tegen.

Deze gebrekkige communicatie stremt de

ontwikkeling des lands in schier alle opzich-

ten ; voor een vooruitgang van handel en

nijverheid zijn in de allereerste plaats betere

wegen noodig. In de noordelijke helft des

afwezigheid van spoorwegen verkeert, zal aller

eerst noodig zijn de verbinding van Tabriz,

ten oosten van het Oermia-meer en in het

stroomgebied daarvan gelegen, met Teheran ter

eene, met Tiflis, aan de Transkaukasische spoor-

lijn Poti-Bakoe, ter andere zijde. Maar de

aanleg zal door den aard van het terrein

Koerdistansche vrouwen.

lands staat de handel onder den rechtstreek-

schen invloed van den Russischen ; die van

de zuidhelft richt zich meer naar Engeland,

en beide gedeelten zijn gescheiden door een

neutrale zone, die van oost naar west over

Isfahan loopt. Om uit zijn isolement te ge-

raken waarin het land tengevolge van de

duur wezen en geld is in Perzië een schaarsch

artikel, al tracht de Sjah, de koning der

koningen, op reis den menschen te doen ge-

looven dat de gouden tomans er langs de

wegen groeien. De natie die ginds zit te

wachten tot er het een of ander gebeurt, uit-

kijkend naar le moment psychologique, om
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dan handelend op te treden, is de Russische,

die financieel reeds groot belang heeft bij

Perzië en bezig is den invloed van Engeland,

dat den terugslag van den oorlog in Zuid-

Afrika gevoelig ondervindt, terug te dringen.

De eenheid tusschen volk en vorst, die elders

een staat sterk maakt ook tegenover buiten-

landschen naijver, ontbreekt in Perzië ; trouwens

bij de voor een groot deel nomadische be-

volking zelve bestaat die eenheid evenmin

;

de monarch is van Turkschen en niet van

Perzischen oorsprong en dit schaadt zijn aan-

en te benoemen en tot hakims of gouverneurs

der provinciën leden zijner familie aan te stellen.

Het uiterlijk van den Pers zegt niets omtrent

zijn innerlijk
;

hij is altijd hoffelijk en gelijkt

in dat opzicht den Chinees, bedient zich gaarne

van beeldspraak, overdrijft dikwijls en zoo

sterk dat de waarheid er onder lijdt. Hij is

een meester in het beheerschen zijner driften

en weet zijn gelaatstrekken in bedwang te

houden, ook bij sterke gemoedsaandoening.

Van gebarenspel bedient hij zich nooit en

Volk in Transkaukasië.

zien
;

hij is onbeperkt van gezag in zooverre,

dat hij slechts door de op den koran berus-

tende en door den geestelijken rechterstand

uitgelegde godsdienstige wet beperkt is ; daar-

enboven heeft hij niet naast zich een vertegen-

woordigend lichaam ; maar in de plaats daarvan

doen de buren als belanghebbenden bij de

binnenlandsche aangelegenheden hun stem

hooren. Zoodoende valt er op deze absolute

macht niet te roemen, al stelt zij den despoot

in staat naar zijne grillen ministers te ontslaan

niets trekt in den Europeaan meer zijn aan-

dacht dan diens gesticuleeren. Ook zijn ouder-

dom kan men niet raden want hij verft gelaat,

handen en haren
;

hij bewondert niets, althans

men ziet 't hem niet aan en evenmin zal hij

aan een opwelling van toorn oogenblikkelijk

uiting geven.

Buitgengewoon lange gestalten en bijzonder

kleine personen vindt men bij de Perzen niet.

Het gelaat heeft een fraaien, ovalen vorm,

de baard is goed ontwikkeld en dicht, het
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voorhoofd is niet zeer hoog, en de oogen

zijn groot. De beenen en vooral de voeten

der Perzische vrouwen onderscheiden zich

door buitengewoon zuiveren vorm en sierlijke

gewrichten. Nauwe kleeding die knelt wordt

daar te lande niet gedragen ;
ja, de onderste

ledematen der Perzische meisjes zijn in huis

zelden gedekt. Op den openbaren weg worden

de beenen in wijde broekspijpen, de voeten in

ruime pantoffels gestoken. Over het geheel

komt een lange mantel, die niets van de ge-

stalte bespeuren laat. Veelal is de neus bijna

te krachtig ontwikkeld, een kenmerk van het

Perzisch type, en mitsdien kunnen alleen die

vrouwen op echte schoonheid aanspraak maken,

bij wie deze nationale trek eenigszins verzwakt

voorkomt. Op bladz. 354 is afgebeeld een

nagenoeg veertien-jarig meisje in Perzisch

kostuum, zooals dit binnenshuis bij de gegoede

standen wordt gedragen, bestaande uit een

wijde, rijk geborduurde, fiuweelen blouse en

kort ver-uitstaand rokje ; de beenen zijn van

het midden des dijbeens af onbekleed. Het

gelaat van dit meisje, dat nog ten halve de

kinderlijke vormen heeft behouden, is zeer

regelmatig ; de oogen vertoonen den schoon-

heidsboog over het bovenlid en de zeer regel-

matig geteekende wenkbrauwen ontmoeten

elkaar bijna boven den neus. Van de hand valt

op te merken de zuivere vorm der vingers en

de meer dan gewone lengte van den tweeden

vinger. Door de Perzen zeiven wordt een

rond gelaat als schoon geroemd en door de

dichters als maangezicht bezongen. De gelaats-

kleur der vrouwen is niet fraai en wordt door

blanketsel bedekt; de handpalm, de voetzool

en de nagels kleuren zij geel en ook het

hoofdhaar wordt geverfd.

Gewoonlijk kunnen de vrouwen het vrouwen-

verblijf verlaten als zij verkiezen en gaan

winkelen, wat ook ginds een bijzonder leuke

bezigheid wordt gevonden. Zij zijn dan gehuld

in een blauwen mantel die over het hoofd

wordt getrokken en van het met een dichten

witten doek omhuld gelaat slechts de oogen

vrij laat. Bevallig is hun uiterlijk in geenen

deele. Alleen aan de stem kan men hooren

of er een jonge of een oude vrouw in den

mantel wandelt. Maar jong of oud, het behoort

tot den goeden toon het gelaat af te wenden
wanneer een vrouw voorbij gaat. Haar gang

is waggelend en de geheele verschijning is

verre van bekoorlijk.

De kinderen zijn doorgaans beeldschoon

en gaan op jeugdigen leeftijd geheel ongekleed.

Van hun negende jaar af komen de meisjes

niet meer buitenshuis zonder sluier; het be-

dekken van het gelaat kan als eene meerder-

jarigheids-verklaring beschouwd worden, want
de Perzen, vooral die van den lageren stand,

trachten hunne kinderen zoo vroeg mogelijk

uit te huwen. De reden hiervan is voornamelijk

dat ieder mooi meisje voor hare ouders een

zeker kapitaal vertegenwoordigt dat deze zoo

spoedig mogelijk trachten in hun bezit te

krijgen. Een gevolg van de theo-demokratische

richting van den Islam is het ontbreken van

eigenlijke standen; zoo kan het gebeuren dat

een mooi meisje de vrouw wordt van een

hooggeplaatst staatsbeamte, zelfs van den vorst.

Hoe de verhouding is tusschen man en vrouw
hangt veel van de laatste af

;
hoog begaafde

of hoog geplaatste vrouwen of zij die de

kunst verstaan gunsten te ontvangen of uit te

deelen, hebben ook buiten het enderoen of

vrouwenverblijf een belangrijken invloed. Ook
de rang van den echtgenoot komt hierbij in

aanmerking. De Pers is gierig van natuur,

maar kan verkwistend wezen zoodra de liefde

in het spel komt. Hij is zeer gehecht aan

zijne familie en aan zijn stam, acht zich met

beide solidair en deelt van harte in het geluk

en het ongeluk der zijnen. Wordt nu een

man tot rijkdom, eer en roem verheven, dan

beschijnt de glans die van hem afstraalt in

de eerste plaats de zijnen ; zijn bloedverwanten

worden door zijn toedoen aanzienlijke ambte-

naren, krijgen onderscheidingen en geraken

op hun beurt tot rijkdom ; deze begunstiging,

dit nepotisme, waarbij niet uitsluitend op ver-

dienste of geschiktheid gelet wordt, zou, naar

men beweert, ook buiten Perzië hier en daar

vóórkomen. Wanneer een dergelijk persoon

in ongenade valt, zinken al zijn nabestaanden

in het niet terug en met de heerschappij der

vrouwen is het dan gedaan.

De kleederdracht der mannen ziet er beter

uit dan die van de vrouwen buitenshuis. Het

hoofddeksel is een tartaarsche muts van lams-

bont, zwart gekleurd en spits toeloopend. Wie
met ongedekt hoofd een gast ontvangt mag
geen aanspraak maken op het bezit van goede
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manieren. De hals blijft steeds onbedekt en

de lange rok met over elkaar slaande panden

reikt tot over de knieën en wordt door een

gordel vastgehouden ; de broek is wijd om
den eigenaar niet te hinderen in het knielen.

Bij het bezoek aan een hooger geplaatst

persoon doet de Pers een wijden mantel om
die alles bedekt en ook de handen verbergt.

De voeten, door sokken bedekt, steken in

pantoffels of wijd uitgesneden schoenen die

zoo gemaakt zijn, dat zij aan den ingang van

een vertrek gemakkelijk kunnen uitgeschopt

worden. Alleen op reis draagt men hand-

schoenen ; die in het dagelijksch leven aan te

hebben is zich niet welopgevoed toonen. Men
staat op met zonsopgang en slaapt in den

zomer ook des middags. Het afleggen van

bezoeken bij personen van aanzien geschiedt

steeds een of twee uur na zonsopgang of

vóór zonsondergang. De bezoeker vindt bij een

waardigheidsbekleeder altijd een twintig per-

sonen die tot den kring van den heer des

huizes behooren en in wier tegenwoordigheid

de aangelegenheden behandeld worden. Men
dient thee en koffie rond en de waterpijp gaat

van mond tot mond ; dit is gewoonte, maar

men mag het mondstuk met de hand afvegen.

De in Perzië gekweekte tabak is van goede

hoedanigheid en een belangrijk uitvoerartikel;

zij groeit hoofdzakelijk op de vlakten waar

irrigatie bezwaarlijk is en kan veel droogte

verdragen; alleen in de narghilé of waterpijp

is deze tabak uit hoofde van hare samenstelling

te rooken ; het water ontneemt dan de rook

hare scherpte ; de beste tabak komt uit de

buurt van Sjiraz. Eene oorspronkelijk Turksche

soort wordt aan de Kaspische Zee verbouwd

en deze is voor sigaretten geschikt. Ook het

opium wordt uitgevoerd en levert met de zijde

de grootste inkomsten aan den staat ; met olie

vermengd gaat het naar China en onvermengd
naar England, waar het bereid wordt.

Niet alleen door het aanbieden van de

narghilé en van thee en koffie uit zich de gast-

vrijheid der Perzen. Gaarne onthalen zij den

bezoeker en wetend dat ook hun beurt weldra

komt om onthaald te worden, sparen zij geen

moeite om hem aangenaam te zijn. Verder

hebben zij de vriendelijke gewoonte, die men ook

in Italië en Spanje terugvindt, den bezoeker die

iets van hun huisraad of van hunne versierselen

bewondert het voorwerp dadelijk ten geschenke

te bieden. Tegenover Christenen zijn deze Per-

zische Mohammedanen, ondanks hunne voor-

komendheid, meer toegeknoopt dan Arabieren,

en met Christenen samen eten vermijden zij

gaarne. Op de raderkasten van de stoom-

booten die de Kaspische Zee en de Wolga
bevaren, kan men Perzische kooplieden hun

gebed naar Mekka zien zenden ; maar fanatiek

zijn de Perzen toch niet; zij stellen er prijs

op door te gaan voor vrome en godsdienstige

menschen, die bidden als een ander het ziet,

ook al zijn zij niet gewoon te bidden bij zich

thuis ; dit zich netjes voordoen houdt verband

met hun keurige kleeding, soms kostbaar met

goud en zilver geborduurd. Dat bovenkleed

late men dicht; het „Perzisch" insectenpoeder,

vermaard tot buiten de landpalen van het

rijk, is in Perzië niet te koop, wel in Tiflis.

De geestelijkheid staat bovenaan, wanneer

men de Perzen rangschikt naar hunne belang-

rijkheid
;

zij heeft eene groote macht, bezit de

meeste akkers, en wordt door den staat be-

taald
;

bij het volk is zij in hoog aanzien.

Een uitwas van den priesterstand zijn de

derwisjen, die, door allerlei hokus pokus, voor-

wenden door bezieling aangegrepen te worden

en zoodoende trachten indruk te maken op nor-

male menschen die nooit den geest kregen. De
derwisjen vormden oorspronkelijk monnik-orden,

en moeten af stand doen van alle wereldsche zaken

en van aalmoezen leven ; de Perzische houden

alleen vast aan het laastste. Tot den Islam

behoort de instelling der derwisjen niet; zij is

een vreemd toevoegsel. Abnormale, idiote en

andere psychisch-zieke menschen worden door

Mohammedanen voor heiligen aangezien en

met groote vereering behandeld. Indien zulke

personen die reeds aan een depressie van hunne

verstandelijke vermogens lijden, de bij het

vak behoorende heftige lichaamsbeweging, de

deswisj-dansen met de daaraan verbonden buiten-

sporigheden uitvoeren, is het geen wonder dat

zij heelemaal de kluts kwijt raken en wartaal

bazelen ; menschen die zoo iets opvangen als

bovennatuurlijke wijsheid zijn er altijd geweest

en zullen voorloopig nog niet uitsterven ; want

de menschheid heet wel vooruit te gaan, maar

van nabij gezien is het meer een schijnbeweging,

een stappen op dezelfde plaats, de pas markee-

ren. Bij iets gewichtigs haalt de Pers, zooals een
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goed oosterling betaamt, zijn wichclboek te

voorschijn, om daarin raad te zoeken ; meer-

malen zal hij den koran daarvoor gebruiken,

maar er zijn opzettelijk voor dit doel inge-

richte boekjes, in zeer- zeldzame gevallen

met prenten versierd ; de Perzen gaan met

het voorschrift, dat het maken van afbeel-

dingen van personen verbiedt, iets luchtiger

om dan de Arabieren ; maar zij zorgen er voor

de heiligen gesluierd voor te stellen. De
voorstellingen in deze wichelboeken staan in

geen enkel verband tot den inhoud
;
hoogstens

is de horoskoop genoemd naar den hoofd-

persoon op de prent. De waarschuwingen in

zulk een boek zijn van dezen aard : ,,Al ver-

keert gij thans in nood, nog deze week zal

er rust voortkomen uit de verborgenheid. Eén

persoon heeft iets tegen u in den zin en is

daarvan niet af te brengen. Wees op uw hoede

voor den toorn van een zwart, geeloorig wezen.

Zijn er weinig muizen, wees dan voorzichtig

en maak dezer dagen met niemand twist. Al staan

uw zaken slecht — vóór Zaterdag komt er beter-

schap ; maar vergeet niet te bidden en te dsikr."

Dit laatste is het voortdurend uitroepen van

den naam van Allah, oorspronkelijk het terug-

dringen van alle wereldsche gedachten door

het aanhoudend denken aan Allah.

In een groot gedeelte van het Middellandsche

Zee-gebied en de landen van het Oosten groeit

— zoo vertelt men daar — het goudkruid, ter

plaatse waar de grond goud bevat, hetzij in

den vorm van goudhoudend gesteente of in

dien van begraven schatten, zoodat men altijd

zien kan waar het graven de moeite loont.

De bloemen van deze plant geven des nachts

licht en zij kan onedele metalen in goud ver-

anderen, zoomede de tanden der schapen die

ervan eten met goud overtrekken. Ook in

Perzië komt deze plant voor en bij den finan-

cieelen toestand van dit rijk zou zij een kost-

baar bezit mogen heeten, indien niet nog-

maals ware gebleken dat 't verkeerd is alles

wat blinkt goud te noemen. Zelfs Virchow vond

bij een geitekaak den metaalglans der tanden

zoo opvallend, dat hij ze chemisch deed onder-
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zoeken ; maar de analyse toonde alleen organi-

sche stoffen aan. Het eigenaardig optisch ver-

schijnsel der gouden (ook wel zilveren) tanden

ontstaat doordien zeer dunne laagjes zich op

elkander afzetten, zooals ook bij de parels

geschiedt.

Iets zeer bijzonders is soms het Perzische me-

taalwerk ; sedert eeuwen zijn er pronkstukken van

brons en van gedamasceerd staal bekend ; de

klingen van Khorassan en Sjiraz wedijveren

met de Voor-Indische in buigzaamheid en be-

werking. De in het staal gegraveerde figuren, de

Arabische spreuken, de bloemen en guirlandes,

de fraai aangebrachte goudlijnen, geven aan

deze wapens een superieur uiterlijk. De huis-

houdelijke artikelen zijn meerendeels van koper

en goed bewerkt, zonder veel kunstwaarde te

hebben. Dan is er de houtsnijkunst, ook het

snijden in kokosnoten en in struisvogeleieren,

het emailleeren, de tegelbakkerij en niet te

vergeten het maken van tapijten en van ge-

borduurde kleedjes en de sjawlweverij ; de beste

groote tapijten komen uit Ferahan, een district

ten zuidwesten van Teheran ; de Perzische

tapijten worden geknoopt, zooals ten onzent

die van Kralingen en van Deventer, maar

gewoonlijk is de wollen draad fijner en de

pool korter, waardoor het uiterlijk meer met

dat van een geweven kleed overeenkomt ; het

aantal steken per vierkanten meter loopt tot

250.000. Perzische tapijten komen zelden in

den handel zooals zij het getouw verlaten

;

eerst gaan zij naar den ,,dokter", waar ze

behandeld, ontfrischt. gefatigeerd worden ; en

zóó, er uitziende alsof ze veel doorleefd hebben,

zijn de kleeden aanzienlijk meer waard. ,,Oude"

Perzische tapijten komen dan ook veel meer

voor dan nieuwe. De Perzische sjawls staan

zeer dicht bij die van Kasjmir en ook

deze industrie is al zeer oud; wil men gaan

zoeken naar den oorsprong van hetgeen er

gemaakt wordt in Perzië, dan zoeke men ver

terug, tot in het „grauw verleden." De Perzen

hebben hunne woningen al met fraaie tapijten

bekleed en belegd toen de bewoners van Europa

nog rondliepen in beestevellen.

Perzië is in de middeleeuwen, en later nog,

een der rijkste landen der wereld geweest.

Die tijd is voorbij. Maar interessant is het

altijd nog.

A R A B I E.

Te verwonderen is het niet, dat 't moeilijk

valt te onthouden of Arabië bij Afrika behoort

of tot Azië. Zelfs wetenschappelijke tijdschrif-

ten zijn soms ermede in de war. Eigenlijk

behoort het bij geen van beide of tot beide;

het buigt zich oostwaarts in de richting van

Azië, maar naar het klimaat is het Afrikaansch

en ook de plompe vorm, de ongevinde omtrek

zou het aan Afrika kunnen doen toewijzen;

en dan — de wegen naar Azië snijden het

niet ; de groote weg tusschen Azië en Afrika

volgt de Syrische kust en loopt ten noorden

van het Sinaï-schiereiland. Dzjezireh-el-Arab,

het eiland der Arabieren, is geen slecht be-

dachte naam, maar gewoonlijk hebben de

groote eilanden een inniger verbinding met de

tegenoverliggende kust, dan Arabië heeft met

de werelddeelen waaraan het vastligt. De beide

zeeën die Arabië tot een schiereiland maken,

zijn de Perzische golf ten oosten en de Roode
Zee ten westen. Eerstgenoemde is zeer vischrijk

en de bemanning van duizenden prauwen houdt

zich daar met de vischvangst bezig ; daaren-

boven wordt bij de Bahrain-eilanden veel aan

parelvisscherij gedaan.

Sedert de opening van het Suezkanaal is de

Roode Zee een goede bekende geworden van

de reizigers die naar Indië togen en vandaar

terugkwamen. Wat men dan niet bemerkt is

dat het zoutgehalte toeneemt ; de reden hier-

van is, dat er zoo goed als geen toestrooming

is van zoetwater, het water, zonder zout, er

sterk verdampt en de aanvulling voornamelijk

uit den Indischen Oceaan komt.

De kustlanden van Arabië waren het die

men in de oudheid kende, en heel veel verder

zijn wij ook nu nog niet ; de binnenlanden

van welker uitgestrektheid men zich een voor-

beeld kan maken door in 't oog te houden

dat geheel Arabië eene oppervlakte heeft van

een derde gedeelte van Europa, zijn zoo goed

als onbekend. In dit onafhankelijk Arabië,

De Volken der Aarde. 47
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woestijn en steppen, zwerven de Bedoewinen.

Van de beter bekende strooken langs de kust

zijn voor ons van meer belang dan de andere

Hadhramoet in het zuiden, het oude Hazar-

maoet uit Gen. io : 26, omdat hoofdzakelijk

vandaar de Arabieren komen die onze Oost

herbergt; en Hidjas op de westkust, omdat

daarheen de Mohammedanen ter bedevaart

gaan uit onze Oost. In Hadhramoet liggen

de kleine havenplaatsen Mokalla en Sjihr.

Aanleiding tot verhuizing uit deze oorden is

de armoede ; zelfs het minste dat een Arabier

in Nederlandsch Indië verdient, is voor Hadhra-

moet een zeer ruim bestaan. Behalve de

vrouwen, die niet emigreeren, en de slaven

die mede thuisblijven omdat zij in Indië

geen afzonderlijken stand zouden kunnen vor-

men, vindt men in de Arabische koloniën de

verschillende deelen der bevolking van Hadhra-

moet vertegenwoordigd, namelijk de Sajjids,

de leden der stammen en de burgers ; de

Sajjids vormen in Hadhramoet een talrijken

en invloedrijken geestelijken adel; de leden

der stammen, de quabili zijn er de steeds

gewapende heeren des lands; Bedoewinen

noemt men er de stammen of gedeelten daar-

van die geen vaste woonplaatsen hebben en

bijna uitsluitend van veeteelt bestaan ; en tot

de burgers rekent men de kooplieden,- de

handwerkslieden, de landbouwers en de dienst-

boden. Zij vormen de overheerschte klasse der

bevolking, dragen geen geweren, wel de zware

belastingen, beter : afpersingen van den kant

der stamhoofden.

Maar niet alleen naar Nederlandsch Indië

trekt jaarlijks een gedeelte der jonge mannen

;

men vindt Hadhrami in alle havensteden van

Arabië, waar zij het vrij winstgevende beroep

van pakdrager uitoefenen en den kleinhandel

drijven, maar ook in Egypte en Engelsch-

Indië ; onder de Hadhrami in onze Oost vond

en vindt men uitstekende mannen
; Mohammed

ibn Hasan Babahir, lid van de wees- en boedel-

kamer te Batavia, en de geleerde Sajjid Othman
ibn Jahja behooren tot hen. Laatstgenoemde

heeft een atlas geteekend en gelitografeerd,

die kaarten bevat van het planetenstelsel met

de aarde als middelpunt ; van het oostelijk en

westelijk halfrond, en van Arabië en de naburige

landen, alsmede een uitvoerige kaart van

Hadhramoet; en dan is er een blad met de

afbeeldingen van een moskee, van kasteelen,

boschjes van dadelpalmen en daarbij water-

putten en op den achtergrond rotsen, wijkend

naar achteren tot in een ver verschiet. Op de

kaart van Arabië kan men vinden op hoeveel
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graden oosterlengte van Parijs „in het land

Fransman'' Hadhramoet ligt; de bodem wordt

ons beschreven als geschikt voor den landbouw

;

de huizen bouwt men er van in de zon ge-

droogd leem ; de bewoners zijn Arabieren en

hun godsdienst is de Islam. De uitvoerige

mededeelingen over land en volk kunnen hier

niet alle worden herhaald. Alleen nog dit ; de

hoofdbronnen van bestaan zijn handel en land-

bouw ; het grondbezit bestaat meestal uit

akkers en aanplantingen van palmen ; de vee-

stapel uit kameelen, rundvee, schapen, paarden

en ezels. Tarwe, negerkoren en dadels zijn

de gewone voedingsmidde

len, waarbij als toespijzen

vleesch, boter, melk en

honig gebruikt worden. De
vruchten zijn versche dadels,

druiven, vijgen en granaat-

appels.

De karaktertrekken der

Hadhrami zijn trouw en

eerlijkheid, zelfs bij de berg-

bewoners ; voorliefde voor

den handel ; mildheid ; af-

schuw van bedelarij
;

ijver

om het goede dat men hun

bewezen heeft te vergelden
;

afkeer van inmenging in

de aangelegenheden van

anderen. Is dit nu — vraagt

men onwillekeurig na deze

beschrijving van Othman
ibn Jahja — is dit nu een

land om te ontloopen ? Lijkt

't niet veeleer een paradijs,

waar men, zelfs met een

maar bescheiden pensioen,

volop kan genieten van het

goede, te midden van een

landbouwende en yeestape-

lende bevolking, die liefde

voor den handel heeft en

waarschijnlijk eene vereeni-

ging tegen bedelarij ?

Hadhramoet is een berg-

land door talrijke dalen door

sneden. De Bedoewinen

leiden er geheel hetzelfde

leven als in de woestijn

;

wanneer het geregend heeft

schiet het groen in de bergstreken spoedig

op en is er weidegrond in overvloed; de

stam zet zich daar neder, met kameelen,

schapen en vrouwen (de volgorde is Arabisch).

Vier maanden lang blijft men daar, hoewel

er geen water is; de menschen drinken melk

en de dieren hebben, door het sappige groen,

geen water noodig. Als de zomersche zon de

planten in de woestijn heeft verdord, dan

keeren de Bedoewinen naar de dalen van

Hadhramoet terug.

Het vee wordt gemerkt, opdat enkele ver-

dwaalde exemplaren van de kudde weer kunnen

Bedoewien.
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teruggebracht worden. Deze gewoonte is zeer

oud en mede stamt uit een ver verleden het

merken van de weideplaatsen, het bespreken

of reserveeren van stukken grond, door eigen-

domsteekens, in het Arabisch wesm geheeten.

Aan de poorten en muren van oude verlaten

steden, op zuilen, en steenen waterkommen en

tegen rotsmuren, kan men diep in de steen

gegroefde teekens vinden, die aantoonen dat

het recht om daar ter plaatse vee te weiden

of te drenken of land te ontginnen uitsluitend

toekomt aan den stam wiens eigendomsteeken

hier is aangebracht ; het vee van dezen stam

draagt hetzelfde teeken. Dikwijls zijn er teekens

van gelijk-gerechtigden naast elkander gegroefd

en de oningewijde reiziger

zoekt er allicht meer achter

en vermoedt een opschrift

gevonden te hebben.

De burgers en boeren

hebben tegen betaling van

eene schatting recht op

bescherming van de Be-

doewinen-hoofden, maar
deze verleenen die be-

scherming zeer willekeurig.

Een centraal bestuur ont-

breekt, de suzereiniteit van

de Porte bestaat alleen in

naam. Iedere stad en ieder

dorp heeft zijn heeren of

vorsten en bij hunne twisten

hebben alleen voordeel de

Bedoewinen, dieals scheids-

rechters optreden. Onder
zulke omstandigheden kan

het land moeilijk tot bloei

geraken. Intusschen is 't

niet altijd zoo geweest; de

geschiedenis van Hadhra-

moet vermeldt tijden dat

het anders was. De kunst-

matige terrasseering der

bergen, waarvan de reizi-

gers wonderen vertellen,

de waterleidingen waarover

zij verbaasd waren, de vele

ruïnes en grafsteden met

opschriften spreken van

eene vroegere en betere

periode. Dat was vóór

den Islam. De bewoners van thans schrijven

dat alles toe aan een mystisch reuzenvolk, de

Aditen, dat om zijne goddeloosheid werd ver-

delgd, zooals de koran vertelt.

Vreemdelingen komen er uiterst zelden in

Hadhramoet en worden er met verwondering

en wantrouwen aangezien. Voor een niet-

Mohammedaan is er overal doodsgevaar, want

de aanwezigheid van zulk een monster op dezen

heiligen grond ontheiligt dien ; en deze profa-

natie kan alleen met het bloed van den over-

treder worden onschadelijk gemaakt. Over

Europeanen hebben de Hadhrami allerlei

zonderlinge meeningen, o. a. dat zij lepel en

vork als verlengstukken gebruiken, omdat hunne
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armen te kort zijn om de hand aan den mond
te brengen. Het maken van teekeningen wekt

in hooge mate achterdocht; toen indertijd de

Engelschen Arabië's zuidkust opnamen en bij

die gelegenheid ook een himyarisch opschrift

copieerden, braken de Bedoewinen zich het

hoofd over het doel van dit zonderlinge doen

;

maar toen daarop de Engelschen Aden in

bezit namen begreep men direct, dat het opschrift

aan de vreemdelingen het geheim geopenbaard

had om het naar Arabische begrippen onneem-

bare Aden te veroveren. Nog tien jaar later

kon men van de Bedoewinen aan de kust dit

verhaal hooren.

De bevolking van Hadhramoet bestaat uit

een mengsel van zuid-Arabische en

centraal-Arabische stammen ; het bin-

nendringen van laatstgenoemde moet

in voor-Islamschen tijd hebben plaats

gehad, een vijftig jaar voor de Hidjrah,

Mohammed's vlucht van Mekka naar

Medina (622), van welk feit de ge-

loovigen de stichting van den Islam

dagteekenen. De taal die er thans

gesproken wordt, is gewoon Arabisch

met vele zuid-Arabische woorden. De
Hadhrami noemen hun land den zetel

van de wetenschap en van het geloof.

Het laatste is zeker waar en dat er

zeer ontwikkelde Hadhrami zijn

al hebben zij ook elders hunne weten-

schap opgedaan — valt niet tegen te

spreken. Wat Othman over zijne

landslieden mededeelt is in hoofdzaak

juist. In Djidda en Mekka zijn de

Hadhrami zeer geschikte menschen

;

in hun land zelf zijn zij gastvrij en

daarbuiten trachten zij weder naar

huis te gaan zoodra zij eenig kapitaal

hebben vergaard. In Hadhramoet zijn

inderdaad vele inrichtingen die den

arme tegemoet komen en hem van

drinkwater voorzien, wat ginds meer

beteekent dan hier.

Arabië is nogal eenvoudig van

maaksel. Het is naar de zeezijde overal

omgeven door bergland, dat op ver-

scheidene plaatsen tot 2000 meter

stijgt. Het schiereiland is wat zijn

klimaat betreft eene voortzetting van

Noord- Afrika. In het zuidwesten regent

het op geregelde tijden ; in het noordelijkste deel

vallen er winterregens, maar niet veel ; in het

zuidoosten zijn de zomerregens ook al niet

hevig. Nergens is de regenval voldoende om
rivieren te voeden die op den duur in zee

uitloopen ; het water dat men vinden kan

wordt in reservoirs verzameld en iedere bron

en elk bassin wordt versterkt en verdedigd

als een kostbaar bezit. Veel water verdwijnt

in den grond en een deel daarvan komt weder

te voorschijn in zee, bij de reeds genoemde

Bahrain-eilanden in de Perzische Golf, waar

zoetwaterbronnen opborrelen in het zeewater:

waarschijnlijk komt dit water van het hoogland

van Nedsjd. Ten zuiden van Nedsjd naar de

Arabische sjeikh.
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kust van Hadhramoet ligt een terrein voor

moedige reizigers, de Dahna of Roode Woestijn,

waar, op de kaart, de letters van het ,,onbekend

binnenland" de eenige oasen zijn. Er is weinig

animo om in deze verschrikkelijke oorden binnen

te dringen ; van Arabië beknabbelt men de kan-

ten en laat het overige liggen, zoodat nog twee

derden van dit, ook historisch, zoo belang-

wekkende land onbekend zijn. Door zijn cultuur

en zijn godsdienst heeft Arabië hoofdzakelijk

naam gemaakt ; in deze opzichten staat het

met Griekenland en met Palestina gelijk. Het
eigenaardige is, dat in Arabië een godsdienst

ontstond wiens oorsprong niet in het duister

der sagen gehuld is, maar in het heldere licht

der historie voor ons staat. Exclusief, zooals

alle godsdiensten, heeft deze het toch al niet

gemakkelijk toegankelijke Arabië nog onge-

naakbaarder doen worden. Sedert het ontstaan

van den Islam is Arabië eigenlijk gesloten en

dientengevolge meer onbekend dan het vroeger

was, bijv. ten tijde van Ptolomaeus, die een

aantal plaatsen in het binnenland kende, welke

naderhand nooit meer te-

ruggevonden zijn.

Het enge en dorre „dal

zonder koren" of Mekka,

ingesloten door kale heu-

vels, is sedert een duizend

jaren door Arabische schrij-

vers zoo haarfijn beschre-

ven als Baedeker niet ver-

beteren kan. Het dal is

een wadi, die overstroomd

wordt wanneer het oostelijk

van Mekka regent, en het

slib dat achterblijft hoogt

den bodem dermate op,

dat vele woningen lang-

zamerhand onderden grond

raken. Huizingen van aller-

lei maaksel en fatsoen, van

de tent tot het deftige ge-

bouw vindt men in Mekka
bijeen. Maar grooter ver-

scheidenheid nog is er in

de bewoners ; vooreerst

zijn er de menschen die

er blijven, de ingezetenen

die allen direct of indirect

leven van de heiligdommen

der stad ; dan de vreemdelingen van het

vasteland van Indië en uit den Indischen

Archipel, uit Egypte, Turkije, de Berber- en

de Negerlanden van Noord-Afrika, volk uit

Jemen en Hadhramoet en Bedoewinen uit het

Arabische binnenland. En dan de parasieten,

heele zwermen bedelaars uit Centraal-Azië,

azende op de goedgeefschheid van de door

het verblijf op een zoo heilige plaats week

geworden harten. Waarschijnlijk is Mekka als

stad ontstaan door de bron Zemzem, wier

mineraalwater den geloovige een geneesmiddel

is voor iedere kwaal; het groote aantrekkings-

punt is nu de groote moskee Haram en de

Ka'ba, een gebouwtje waarin de ,,zwarte" en

de „zuidelijke steen" gemetseld zijn. Reeds

in Mohammed's tijd was dit heiligdom oud

en hij nam het in den Islam over. Na zijn

verdrijving uit het Paradijs moet Adam, met

behulp der engelen, de grondslagen van den

Ka'ba gelegd hebben, waarop dat gebouw
uit den hemel zou nedergedaald zijn ; de

steenen zijn mede vandaar afkomstig, de
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zwarte werd door den aartsengel Gabriël aan- er 168 in Arabië achter. In 't geheel keerden

eedraeen. Het verrichten van den

hadj of bedevaart naar de heilige

plaatsen in of nabij Mekka is een

door den Islam voorgeschreven ver-

plichting, rustende op eiken vol-

wassen Moslim, in het bezit van

gezond verstand (1) en persoonlijke

vrijheid en die in staat is de reis

daarheen te volbrengen. Hij die

het heilige gebied betreedt moet zich

onthouden van tal van handelingen

;

uiterlijk is de bedevaartganger ken-

baar aan zijn kleeding, die uit twee'

ongenaaide, nieuwe of schoonge-

wasschen, bij voorkeur witte klee-

dingstukken bestaat, waarvan een

om de heupen, het andere over de

schouders geslagen wordt, zoodat

een gedeelte van den rechterarm

onbedekt blijft. Ook 't hoofd moet

onbedekt blijven, evenals de handen

en voeten, aan welke laatste wel

sandalen mogen gedragen worden.

Het aantal Nederlandsch Indische

Mekkagangers, die zich bij ons con-

sulaat te Djiddah (Arabië) voor de

bedevaart van 1901 aanmeldden,

bedroeg 7421, tegen 5172 in 1900.

Van deze 7421 ondernamen er in

1901 7253 de terugreis en bleven Arabische vrouw.



376 AZIË.

in 1901 7899 pelgrims naar Nederlandsch-

Indië terug. Hier wordt den teruggekeerde

een certificaat uitgereikt, dat hem het recht

geeft om als hadji erkend te worden en de

Arabische kleeding te dragen. Bepaalde voor-

rechten, zooals vrijstelling van heerendiensten

worden van bestuurswege niet aan de hadji's

toegekend ; hier en daar geschiedt dit echter

door de bevolking. De invloed en het aanzien

van de hadji's zijn niet alleen toe te schrijven

aan de meerdere heiliging, die zij door de

ondernomen bedevaart in het oog van den

inlander hebben gekregen, maar ook aan de

meerdere ontwikkeling die zij, als bereisde

menschen, deelachtig geworden zijn.

Opmerkenswaard ook weder in Arabië het

verschil tusschen de kustbewoners en de

binnenlanders ; de grens van een land, hetzij

die aan zee ligt of niet, staat doorgaans ten

achter bij het overige. Niet in weten, kunnen

of durven ; het goede blijft langer goed buiten

de invloedsfeer van het kwaad in zijn ver-

schillende schakeeringen.

SYRIË EN PALESTINA.

Bruid van Bethlehem.

Dezelfde gemengde bevolking die Anatolië

bewoont, vindt men in het zuidelijker, tegen

den oostelijken oever der Middellandsche Zee

liggende Syrië terug. Er is een Arabisch

sprekend volk, afstammelingen van de oude

bewoners des lands, door de Arabische ver-

overaars onderworpen. Mohammedanen in

naam, bleven de Fellahin heidenen tot op

dezen dag. Twee goed te onderscheiden ele-

menten toont de bevolking van Palestina in

het Transjordaansche ; de zwervende Bedoe-

winen, hoofdzakelijk nog in het Transjordaan-

sche en op het Sinaï-Schiereiland, en de

Fellahin, bewoners der steden en dorpen en

door de Arabieren geminacht ; huizen en tenten

van Arabieren, Fellahin en Bedoewinen staan

op de woonplekken bij elkander. In de steden

Arabieren, Turken, Koerden, Armeniërs en

Tsjerkessen, Negers — en de kruisingspro-

ducten van dat alles. Dan, op het noordelijk deel

der Syrische kuststreken, de Nozaari of An-

zarieh, veeboeren op de bergen, landbouwers

in de vlakte ; in de dalen van den zuide-

lijken Libanon en den Hermon de Druzen,

van Beyroeth tot Sidon en van de Middel-

landsche zee tot Damascus. Hoofden dezer

sekten, uit leden der aanzienlijke families

gekozen, bepalen als bestuurders des lands,

in overleg met de voornaamste grondeige-

naars, het bedrag dat als belasting aan den

sultan wordt afgedragen. In tijden van oorlog

heeft Turkije van de Druzen volgens contract

alle weerbare mannen te vorderen. In hunnen
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godsdienst vindt men
joodsche, christelijke, mo-

hammedaansche en hei-

densche leerstellingen te-

rug. Op de westelijke

hellingen van den Liba-

non de Maronieten, vol-

gelingen van Maron, die

in de 7
de eeuw leefde

en zijne eerste proseliten

in Syrië maakte; door de

aanvallen der Muzelman-

nen werden zij genood-

zaakt uit de vlakte van

den Libanon naar het ge-

bergte te trekken. Twee-

honderdduizend belijders

van deze secte zijn in

Syrië verspreid tusschen

Beyroeth en Tripolis en

in alle steden en dorpen

van Nazareth tot Aleppo.

Zij worden beschreven

als een eerlijk en werk-

zaam ras, dat den Euro-

peanen genegen is en

reeds tijdens de kruis-

tochten de trouwe bond-

genooten der christenen

was. Zij hebben een

afzonderlijk bestuur maar

zijn aan de Porte onder-

worpen ; de sjeik heeft

in ieder dorp het recht

in handen en deelt met
de kerk het gezag en den invloed. De priesters

der Maronieten zijn bij de bevolking zeer

gezien; hoewel van Rome afhankelijk, zijn zij

niet onderworpen aan de algemeene regelen

waaronder de Europeesche geestelijkheid staat.

Allerwege vindt men er Joden, vreemdelingen

thans in het land hunner voorvaderen en

grootendeels van elders afkomstig, uit Spanje,

uit Rusland en andere Oost-Europeesche landen.

Syrië was een interessant land ; over de

kuststreek en de landen die daaraan grenzen

voert de weg tusschen Nijl en Eufraat-Tigris

;

de Pheniciërs, van huis uit landbouwers, later

zeevaarders, werden hier het middelpunt eener

beschaving die uitvloeide zelfs over verre

handelsvrienden ; de velden in de nabijheid

Turksche gids in Palestina.

van de kust en de dalen oostwaarts van den

Libanon, dat was het gedeelte van Kanaan
overvloeiende van melk en honig. Hier,

beoosten de Middellandsche zee, kwam het

Christendom ter wereld, hierheen togen om
het heilige land te veroveren, vruchteloos de

kruisvaarders, weinig bedreven nog in het vak

van annexatie, dat later zulke groote vorde-

ringen zou maken.

De opkomst van Jeroesjalaim begint bij

Salomo, Davids zoon; het werd verfraaid en

versterkt en groeide tot houvast voor het volk

van Israël. Totdat de kans keerde en de

naijver kwam plunderen van den rijkdom en

de pracht. Uzzia en later Hiskia brachten de

De Volken der Aarde. 48
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stad weder op het vorig peil van welvaart,

en bouwden waterleidingen. Manasse sloot

haar in een muur met torens. En dan komen

weder de oorlogen en de belegeringen, het

beleg onder Zedekia, dat een jaar, vijf maanden

en zeven dagen duurde
;
pest en hongersnood,

brand en roof, alles, in een woord, wat iedere

stad van hoogen ouder-

dom in haar lang leven al

zoo heeft doorgemaakt.

Toen de reactie, onder

Nehemia, die weer her-

stelde, wat later toch op

nieuw verwoest zou wor-

den. Daarna Herodes, die

eerst na heftigen tegen-

stand werd binnengelaten

en toen van de stad iets

bijzonder moois maakte.

Vervolgens nogmaals een

tijdperk van oorlogen en

belegeringen,herhaling van

vroegere perioden, totdat,

na de Sarracenen, de Tur-

ken de stad in hun bezit

krijgen, een heerschappij

die tot de kruistochten

aanleiding gaf. Maar Je-

ruzalem bleef Mohamme-
daansch, kwam nog eens

even, een tiental jaren, aan

Egypte (van 1 831 tot 1840)

maar nu is de stad weer

Turksch. Zij telt 60,000

inwoners; Mohammedanen,
Christenen en Israëlieten,

in verhouding van 13, 7

en 4.

Op het land is in eeuwen

en eeuwen schier niets

veranderd. „Wat ons in

deze streek bijzonder treft"

schrijft een landgenoot,

doelende op de streek

buiten Jeruzalem naar Juda

en Samaria, „is het uiterlijk

zoowel als de kleeding der

bevolking, geheel de oude

platen teruggevend, die wij

allen van het Heilige Land
gezien hebben. Hier een

herder die zijne kudde drijft, en iets aarts-

vaderlijks in zijn gang en zelfs in zijn groet

heeft ;
ginds eene vrouw met eene kruik op

het hoofd, die aan Rebecca doet denken

;

rechts en links bouwvallen van eeuwen her.

Er ligt iets dichterlijks in het geheel; men
verplaatst zich met al zijne gedachten in

Vijf meisjes van Bethlehem.
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den ouden tijd terug. De menschen, die men
in 't veld ziet, moeten in niets verschillen van

die vroegere geslachten ; zelfs hunne kleeding

moet dezelfde zijn gebleven. Ziet de vrouwen

daar aan het malen ! Nimmer is 't mij voor-

gekomen, dat ik in Palestina dien arbeid door

een man zag verrichten, welke vermoeiende

inspanning het ook zij. De molen bestaat

eenvoudig uit een groot steenen mortier, waarin

men door middel van een hefboom een molen-

steen doet ronddraaien." Dit is de handmolen,

die op ver uiteenliggende plekken van den aard-

bol is teruggevonden, die zoowel in Europa in

zwang was, als bij de Indianen van La Plata,

en die ook thans nog, blijkens de afbeelding

op bladz. 374, in Arabië gebruikt wordt.

Ook Bethlehem, het ,, broodhuis", heeft her-

haaldelijk te lijden gehad van indringers, die

er op hun beurt weer uitgedrongen werden.

Het is een oase in een woestenij, met, sedert

eeuwen reeds, korenvelden en wijnbergen,

schapen en geiten, met een schoon type van

vrouwen en met kinderen die bedelen om
een baksjish.

KLEIN-A ZIE.

Klein-Azië of Anatolië ligt tusschen 36 en

42
0 noorderbreedte, en 26 en 41' oosterlengte

Leeraar en leerlingen; Armenische Nestorianen.

als een brug tusschen het massieve Aziatische

vasteland en het druk vertakte zuidoostelijke

schiereiland van Europa.

Behalve eenige weinig sterke volks-

j

stammen, vindt men er drie goed
'

i

te onderscheiden volken, de Turken,

de Grieken en de Armeniërs. Laatst-

* genoemden zijn 't gemakkelijkst te

herkennen ; al hebben ook de bewoners

van vele dorpen de moslemsche klee-

derdracht en de Turksche taal vrij-

willig of onvrijwillig aangenomen, zoo

vormt toch verreweg het grootste ge-

deelte der Armeniërs een homogeen

element, als leden van het groote

Armenische volk, dat het Armenische

hoogland en de beide nederzettingen

aan het Wan-meer en aan de Boven-

Euphraat bewoont, en een apart geheel

is wat lichaamsbouw, taal en gods-

dienst betreft. De Armeniërs hebben

een breeden en hoogen schedel, die

dikwijls naar achteren afgeplat is, en

meestal zwart haar; de groote en

vleezige neus is verder een bijzonder

kenteeken. Zij bezitten een eigen

schrijftaal en eene litteratuur, en een

groote gemakkelijkheid in het aan-

leeren van vreemde talen verschaft

hun vaak eene invloedrijke positie als

tusschenpersoon, zoowel in het amb-

telijk verkeer als in handelszaken.

Het meerendeel behoort tot de Ar-
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menisch-Gregoriaansche kerk en is in gods-

dienstig opzicht aan den Armenischen patriarch

te Konstantinopel ondergeschikt. Nestorianen

richten zich bepaaldelijk naar de leer van

Nestorius, die patriarch van Konstantinopel

was in het jaar 430 n. Chr. ; een kleiner ge-

deelte is de leer van de Amerikaansche Evan-

gelische Zendelingen of van de Fransche

Jezuïten toegedaan.

Een levendige zwerflust en een ontwikkelde

koopmansgeest hebben talrijke gemeenten van

dit volk over het geheele Turksche rijk ver-

spreid, en zelfs vele Armeniërs naar westelijk

baar arbeidsveld geweest voor Armenische

handelaars, maar ook in de Anatolische land-

stadjes en dorpen hebben Armenische kooplui

en herbergiers zich genesteld en het arbeid-

zame volk door woeker en bedrog deerlijk

uitgezogen. Het ware onjuist de jacht op de

Armeniërs gedurende de laatste jaren als een

Christenvervolging door de Mohammedanen
te beschouwen ; deze van een menschelijk

standpunt bekeken hoogst betreurenswaardige

voorvallen hebben toch een sociale en politieke

aanleiding. Want de Armenische quaestie

geeft aan Engeland en aan Rusland, welker

Armenische weezen.

Europa en naar Amerika gevoerd. Een groot

gedeelte van het Armenische volk leeft van

den landbouw, een aanzienlijk deel van den

handel, voor welken de Armeniër een groote

natuurlijken aanleg bezit; in de financieele

wereld van het oosten is het Armenische

element sterk vertegenwoordigd. Hun karakter

wordt zeer verschillend beoordeeld
;

zij heeten

bedaarde menschen, zeer bescheiden eischen

stellend aan het leven en spaarzaam ; maar

ook geneigd tot bedriegen en niet afkeerig

van onzuivere zaakjes. Het door en door

vooze Byzantium is van oudsher een dank-

gezanten en consuls onafgebroken een veel-

beteekenende werkzaamheid aan den dag

leggen, een welkom middel aan de hand om
't de Porte lastig te maken. Helaas moet

dikwijls het weerlooze en onschuldige landvolk

boeten voor de schuld van hunne misdadige

stamgenooten en van vreemde agents provo-

cateurs.

Wat van Turkschen kant komt is nu eenmaal

uit den booze; een onaangenaam mensch heet

een turk. En de „Groote Turk" moet dus

wel een bijzonder gehaat persoon zijn; hij is

Mohammedaan, autokraat, despoot ; liever
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Waterdraagsters (Armenische Nestorianen).

spreekt men niet over hem. In 't Engelsen zegt

men the unspeakable Turk ; en kan men er niet

buiten, dan is 't gewoonte eene omschrijving te

bezigen en van den grooten moordenaar of van

Abdoel den Verdoemde te spreken. Iemand,

die ginds de gebeurtenissen van nabij waarneemt,

een Turken-vriend, schreef er zeer onlangs

't volgende over : „Ziedaar een groot rijk in

Azië en Europa, dat welbeschouwd het En-

gelsche volk toekomt, wijl aan dit volk, zoo

voortreffelijk van bescheidenheid, de geheele

wereld toebehoort. Maar Rusland zit 't naaste

aan de deur en laat het uitnemende Engeland

niet binnen. Frankrijk, de monniken ver-

jagende uit zijn eigen gebied, heeft een zwak

voor hen en beschermt ze als den appel

zijner oogen .... in het Oosten. Buitendien

heeft het hier en daar in het Turksche rijk

concessiën en het bemint zijn financieele kin-

deren haast evenzeer als zijne geestelijke.

Ongelukkig zijn die twee onvermoeid in het

bedenken van „Oostersche moeilijkheden".

Duitschland heeft er financieele belangen, die

nog meest in staat van wording verkeeren".

Dit geldt zoowel voor Europeesch als voor

Aziatisch Turkije ; het Turksche fanatisme

moet alles verklaren, het optreden van wien

ook en op welke manier ook motiveeren ; en

,,de rechten der menschheid" moeten door de

mogendheden beschermd wor-

den, omdat de Verhevene

Porte daar zoo geen verstand

van heeft.

Het tweede element der

bevolking van Anatolië, de

Grieken, verspreidt zich toe-

nemend van jaar tot jaar en

stijgt in beteekenis. In dichte

scharen bezetten de Grieken

de vruchtbare kustlanden van

het zuiden en het westen,

deels ook van het noorden en

langzaam maar gestadig drin-

gen zij naar het binnenland

door. De langen tijd veron-

achtzaamde eigen taal wordt

thans weder in gebruik ge-

nomen en de gemeenten bren-

gen groote offers om Griek-

sche leeraars aan te stellen als

onderwijzers voor de kinderen.

Terwijl in vele dorpen de andere geslachten

alleen Turksch kunnen spreken, leert de jeugd

zich in de nationale taal uitdrukken. Zij gelijkt

veel op het oud-grieksch, maar de vorm is

verminkt. Het landvolk spreekt veelal in den

infinitief en heeft de hebbelijkheid bijna alle

woorden met het verkleinwoord aki te doen

eindigen, wat de taal zeer kinderachtig maakt.

De meerderheid behoort tot de Anatolisch-

orthodoxe kerk, aan welker hoofd de oecu-

menische patriarch te Konstantinopel staat,

omgeven door een permanente synode van

twaalf metropolitanen ; aan deze zijn onderge-

schikt 75 aartsbisschoppen en 26 bisschoppen.

Het aantal Grieken dat de paus te Rome als

hun geestelijk hoofd erkent is gering.

Onder de Grieksche bevolking van Anatolië

zijn twee typen te onderscheiden, het eene

komt overeen met het Grieksche type op het

vasteland van Europa en in den archipel,

waar het, omringd door water, nog 't zuiverst

bewaard gebleven is en toenadering tot het

antieke type toont. Het andere type wordt

gekenmerkt door het vóórkomen van kort-

schedeligen en wijst op eene Klein-Aziatische

oerbevolking die in het land aanwezig was

vóór de Grieksche kolonisatie. Men schat de

Grieksche bevolking in Anatolië op 1,300,000

personen ; maar waarschijnlijk is dit cijfer te
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Groep Armenische zendelingen van de American Missionary Society.

laag. In overeenstemming met den aard van

hunne woonplaats zijn de Grieken in den

archipel meerendeels visschers en varenslieden
;

op het vasteland doet de meerderheid aan

landbouw, handwerk en handel ; de intelligente

Grieken vinden een ruim bestaan in het kweeken

van zuidvruchten en wijndruiven, in de cultuur

van zijderupsen en het spinnen van zijde. Dit

handwerk, dat veel overleg eischt, wordt in de

steden bijna uitsluitend door Grieken verricht.

Als groothandelaars hebben zij in de kust-

plaatsen veel invloed. Zij zijn arbeidzaam en

spaarzaam, maar komen, althans in de groote

steden, nogal eens met de overheid in conflict.

In het binnenland zijn zij wat zwaar op de

hand, maar moreel staan zij daar hooger dan

hunne stamgenooten aan de kust. De Grie-

kinnen zijn goede huisvrouwen, maar ijdel en

verzot op opschik. Een ontwikkelde gemeen-

schapszin houdt allen samen en maakt hen

sterk in het maatschappelijk leven.

Turken noemt men in het algemeen hen

die tot de gezeten Mohammedaansche bevolking

op het land en in de steden behooren, met
uitzondering van degenen die in den jongsten

tijd uit de Balkanlanden en uit den Kaukasus

hierheen kwamen. Het woord Turk is ook

in het Oosten een scheldwoord; de Turken

noemen zichzelven Osmanli en duiden daarbij

op de afstamming van den stichter des tegen-

woordigen Turkschen staats. Met dat al zijn

de Turken een mengras dat duidelijk de ken-

teekenen vertoont van verwantschap met een

oude voor-grieksche bevolking; mongoolsche

afstamming valt slechts bij enkele individu's

te constateeren Op monumenten vindt men
nog afbeeldingen van de bewoners van Klein-

Azië in de oudheid en dit type, het armenoïde

type, is nog zeer goed terug te vinden onder

de tegenwoordige landelijke bevolking.

Klein-Azië heeft, voor zoover de geschiedenis

leert, steeds onder vreemde heerschappij gestaan,

maar de sporen van de volken die eenmaal

het gezag voerden, Assyriërs, Perzen, Romeinen
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en Byzantijnen, zijn nagenoeg uitgewischt.

Eerst door de Seldsjoeken en de Osmanen,

de tegenwoordige heeren des lands, die in

1231 onder Ertoghroel hunne veroveringen

in Anatolië begonnen, is de oude bevolking

van opgezetenen sterker beïnvloed, want van

hen nam zij den Islam en de Turksche taal

over. Eigenaardiger is 't dus van een Anato-

lische bevolking en niet van Klein-Aziatische

Turken of Osmanli's te spreken. Op de hoog-

vlakten houdt zij zich bezig met veeteelt, in

mindere mate met den landbouw, waarbij

primitieve werktuigen gebruikt worden ; in de

lagere streken is daarentegen de akkerbouw

het hoofdbedrijf, de veeteelt nevenbedrijf. Met

behoud van den antieken vorm, kleur en

teekening zijn er bewaard

gebleven de textielarbeid en

de ceramiek ; tot den eersten

behoort het knoopen van

tapijten dat als huisindustrie

door vrouwen wordt uitge-

oefend. De Anatolische boer

is kalm, arbeidzaam en eerlijk;

desniettemin ontwikkelt het

ras zich niet; de afkeer der

vrouwen van groote gezinnen

is een der redenen van den

achteruitgang; dan de rekru-

teering voor het leger, en

de hadj, de bedevaart naar

Mekka. Anatolië heeft sedert

jaren aan de Turksche sultans

de beste soldaten geleverd;

zelfs in vredestijd worden tal

van jonge mannen aan hun
werk onttrokken, en na zes-

of achtjarigen dienst ont-

breken hun vaak de midde-

len om huiswaarts te gaan.

Van den tocht naar Mekka
keert niet meer dan ongeveer

de helft der bedevaartgangers

terug
;
pest, syphilis en cholera

richten groote verwoestingen

in het leger der geloovigen

aan. Daartegenover staat de

immigratie van de Mohadjir

(= vluchtelingen) van het

Balkan-schiereiland, grooten-

deels uitBoelgarije, Roemelië,

Bosnië en de Hercegowina, en uit den Kaukasus,

die in Anatolië versch bloed en frissche kracht

brengen, tegelijk met een meer rationeele

manier van landbouw dan hier gebruikelijk is.

De Mohammedanen wonen in besloten ge-

meenten en hebben, ook in de steden, hun

eigen wijk. In Klein-Azië vindt men twee

typen van huizen, het een met een plat, 't

ander met een schuin dak ; de eerste vorm is

de oudste en wordt reeds op de Assyrische

monumenten teruggevonden en in de rots-

graven. Waar hout voorhanden is, bouwt men
de huizen van boomstammen en met een plat

dak, dat met klei gedicht wordt. Verder

onderscheidt men in vele streken van het

hoogland het zomerhuis zonder verdieping,

Karnen in een geitevel.
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bij de weiden op de hoogvlakte en de beter

ineengezette woning met één verdieping in

het winterdorp, welke bovenverdieping tot

woning is ingericht, terwijl de gelijkvloersche

ruimte stal en voorraadschuur is. In zeldzame

gevallen hebben de vensters glasruiten. De
woonruimte heeft aan drie zijden een open

balcon, de plaats voor het dagelijksch bedrijf

der bewoners. Waar het hout voor den huis-

bouw ontbreekt, behelpt men zich met steenen

en klei. De mooie moskeeën met groote

koepels, rijk geornamenteerd en met tegel-

versieringen, zijn uit den tijd der Seldsjoeken

en werden door Perzische of Arabische bouw-

Engelsche zendeling met inlandsche onderwijzers.

meesters, of door hunne leerlingen van

Anatolischen oorsprong, gebouwd.

Te midden van deze Mohammedaansche
bevolking leven eenige sekten in het aarts-

vaderlijk doen van lang vergeten voorouders.

In naam Mohammedanen, staan zij inderdaad

heel ver van deze af. Daar zijn er die in

een soort moskee een koperen pauw vereeren,

den duivel voorstellend ; die in vilten tenten

leven, toovenaars eerbiedigen als hunne hoof-

den en de zonden eens overledenen doen

verhuizen in eenig voorwerp, dat dan ver-

brand wordt. Anderen laten hunne vrouwen

ongesluierd langs den weg gaan, drinken wijn

en eten varkensvleesch, aanbidden de op- en

ondergaande zon, vereeren het vuur en bidden

en offeren bij de waterbronnen. En daaren-

boven behooren doop en avondmaal tot hunne

instellingen. Waarschijnlijk zijn deze sekten

vroeger één geweest, misschien zijn het ver-

takkingen van een groote Perzische sekte of

overblijfsels van een oude, groote godsdienstige

gemeenschap, die zoowel van den Islam als

van het Christendom hebben aangenomen wat

hun geschikt leek.

Dan zijn er verder als ingrediënten van deze

olla podrida te vermelden de Tjerkessen, die

in Klein-Azië hun eigenaard

hebben behouden, hunne

feodaal-aristokratische ver-

deeling van de menschheid

in vorsten, adellijken en sla-

ven. Gewone menschen ken-

nen zij niet ; de slaven worden

meestal uit andere stammen
genomen. De Tsjerkessen ver-

mengen zich niet met de

overige Klein-Aziaten en heb-

ben hunne oude dracht, de

lange, geplooide rok met

patroontasschen op de borst

en de pelsmuts behouden;

zij staan hooger dan de

gewone Anatoliërs maar zijn

niet erg gezien, uithoofde van

hun zin voor ridderlijk rijden,

rossen en rooven ; van trot-

schen aard, zien zij er echter

niet tegen op hunne dochters

te verkoopen voor den harem

van rijke Turken, een ge-

eeuwen en eeuwen tot dewoonte die al

zeden des volks behoort.

Te midden van deze gezeten bevolking

trekken nog verscheidene nomadische stammen

heen en weer, de Turkmenen, de Koerden en

de Joeroeken, ongerekend de Zigeuners, in

grooten getale, de Negers, als slaven uit Afrika

ingevoerd, en de Tataren uit de Krim. In

bijna al de grootere plaatsen vindt men Joden

uit Rusland, Spanje en Portugal; en Levan-

tijnen, een mengras van Franken en Aziaten,

hoofdzakelijk gesproten uit Genueesche en

Venetiaansche families.
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Eeuwen lang was het verbasterde Italiaansch,

de lingua franca, de gewone verkeerstaal in

de Levant, maar thans heeft het Fransch haar

bijna geheel verdrongen. Sedert den bouw
van den Anatolischen spoorweg wordt ook

veel Duitsch gesproken en dat zal nog wel

toenemen met de voortzetting der lijn naar

Basra. De landelijke bevolking van Anatolië

is zeer bewegelijk. In het voorjaar als de

akkers besteld zijn, trekken heele dorpen met

het vee naar de bergen om de koeler gelegen

zomerweiden op te zoeken en eerst als het

oogsten moet beginnen keert men naar het dal

terug. De hadj en de bedevaarten naar de

graven van beroemde heiligen brengen jaar-

lijks duizenden menschen op de been; en het

reizen, zelfs van den armsten bedevaartganger,

wordt zeer bevorderd door een overal langs

den weg gekweekte gastvrijheid — want ook

het kleinste dorp heeft in een moesafir odasi

of logeerkamer voor den vreemdeling een

nachtleger.
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